
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. september 2015

kl. 19.00 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: LokalinspektØr Anders Hansen

Fraværende:
Referent: Henning Con radsen

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

Z. Nyt fra driften og henvendelser fra beboerne ved lokalinspektØr Anders Hansen.

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

4. Renoveringen/HelhedsPlanen.

5. AfdelingsmØdet.

a) lndkomne forslag.

b) Forberedelse af mødet.

6. Regnskabsrapport, 2. kvartal.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.

2l Skriftlig orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen, der var fraværende pga' anden

mØdeaktivitet:
a) pris på opsætning af net/pigge på tagene i Sydbyen beløber sig til ca. kr. 28.800,- + moms.

b) Der er opsat 45 grader vinkel pvcrør på ventilationsrør i glasgangen i Sydbyen pga. træk.

c) Der kommer nye skilte til Provst Dreslers Vej i næste uge.

d) Der har været problemer med ventilationen og fjernvarmen på Elius Andersens Vej 9-15

pga. renoveringen. Fejlen er nu fundet og bliver udbedret.

e) G ræskli pn in gen fu ngerer fortsat tilfredsstil len de.

f) Trappevaskningen fungerer tilfredsstillende'
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3) Formanden gav en orientering om forskellige sager.

4l Renoveringen/Helhedsplanen føl3er tidsplanen. Bestyrelsen har siden sidst afholdt møde med

administrationen og er blevet orienteret om at mangler eller fejl bliver udbedret løbende.

5) AfdelingsmØdet onsdag den 9. september 2015 kl. L7.30.

a) De fremsendte forslag blev diskuteret.
b) De sidste detaljer omkring mødet, drøftet og på plads. Bestyrelsen møder kl. 16.00 til

borddækning mm.
Regnskabsrapporten for årets andet kvartal gennemgået uden kommentarer.
Under evt. er der intet at berette.
Næste møde er mandag den 5. oktober 2015 kl.

Referatet godkendt og underskrevet.
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