
B oligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 10. august 2015

kl. 15.30 i mødelokalet, L. P. Houmøllers Vej 52-54.

lndkaldte: Bent Søgaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Erik Madsen,

Søren Stig Meyer, Elsebeth Rasmussen, Christian Fischer og Henrik Persson.

Afbud: Christian Fischer

Fraværende: Christian Fischer

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

3.. Godkendelse af dagsorden.

2. Nyt fra driften og henvendelser fra beboerne ved Anders Hansen.

3. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere.

4. Renoveringen/ttelhedsplanen.

5. Beboerhusetsfremtid/forslag.

6. Afdelingsmødet/Beboermødet.

7. Spørgeskema til beboerne.

8. Status på økonomi. Beboerhuset og afdelingsbestyrelsen.

9. Eventuelt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

a) Ansøgning fra stuelejlighed på Bangsbovej om tilladelse til lukning af terrassen med
glasparti. Ansøgningen drøftet af bestyrelsen. Mundet ud i en konklusion om, at tilladelsen
gives med farvevalg, som skalvære grå, aht. ensartetheden.

b) Ansøgning om nedtagning af væg på L. sal i lejlighed på Provst Dreslers Vej. Ansøgningen

vedtaget.
c) Ansøgning om fliseudvidelse på havesiden på Provst Dreslers Vej. Ansøgningen vedtaget.
d) Tagudskiftning i Sydbyen er opstartet.
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e) Kommunen har fjernet rørbøjler på L. P. Houmøllers Vej og Provst Dreslers Vej.

Meddelelsen er taget til efterretning. Der overvejes at opstille alternativer i form af galger

eller blomsterstativer fra Vesterports side. Bestyrelsen enedes om at besigtige de

pågældende steder ved næste bestyrelsesmøde.
f) Græsklipningen fungerer fortsat tilfredsstillende.
g) Tra ppevaskn i n gen fu n gerer tilfredssti llende.

3) Formanden orienterede om, at der har været afholdt samarbejdsmøder med repræsentanter
fra kommunen og ledere fra boligenhederne i Koktvedparken, Birketoften og Sydbyen.

4) Renoveringen/Helhedsplanen følger tidsplanen. Bestyrelsen har modtaget henvendelser fra
nogle beboere om problemer og mangler ifm. renoveringen. Bestyrelsen følger op på

problemerne.
5) Beboerhusets fremtidige drift er tidligere blevet drøftet, og bestyrelsen har udarbejdet to

forskellige forslag, som beboerne får tilsendt sammen med mødeindkaldelsen til det
forestående afdelingsmøde.

6) De sidste detaljer drøftet og på plads vedr. det årlige afdelingsmøde, som afholdes onsdag

den 9. september 2015 kl. L7.30 .

7l Spørgeskemaet "Hvordan får vi mere liv i Beboerhuset", er blevet færdiggjort og udsendes til
beboerne sammen mØdeindkaldelsen til det forestående afdelingsmØde. De indkomne svar vil

blive bearbejdet af den nyvalgte afdelingsbestyrelse.
8) Der er giort status over økonomien i afdelingsbestyrelsen og Beboerhuset. De to regnskaber

godkendt uden kommentarer.
9) Under evt. er der intet at berette.
10) Næste møde er mandag den 7. september 2015 kl. 18.00.

11) Referatet godkendt og underskrevet.
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