
Boligforeningen Vesterport, Mølleparke n, afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. december 2015

kl. 19.00 i mødelokalet, L. P. HoumØllers Vej 52-54.

lndkaldte: Henning Conradsen, Christian Fischer, Henning Kraglund, Erik Madsen, SØren Stig

Meyer, Pernille Normann Nielsen, BodilSchou, og Henrik Persson.

Afbud: Søren Stig Meyer
Fraværende:
Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

1. 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/Helhedsplanen.

5. Evaluering af juletræsfest.

6. Afdelingsbestyrelsens nytårskur.

7. Gaver fra afdelingsbestyrelsen.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Refe rat:

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

a) Forslag til beplantning langs L. P. Houmøllers Vej (se billeder Anders har med), evt. plante

træer som al16. Der udarbejdes et budgetoverslag.

b) Hegn/beplantning ved tilgængelighedslejligheder. Forslag drøftet og vedtaget.
c) Tilbud på flisebelægning ved hytten i Sydbyen, ca. 44.000,- kr. Forslaget drøftet og

vedtaget.
d) Beklædning på altaner. Nye prøver i to farver fremvist. Vedtaget at disse samt film kan

vælges af beboerne. Kan beses iP. D. Vej nr.2T,z.th.lnteresserede beboere kan henvende

sig i driften.
e) Tilbud på solfilm tiltaget iSydbyen.

Studsgaard: kr. 12.800,- + liftleje og moms.
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Solfilm: kr. 19.025,- + liftleje og moms.

Tilbudet fra Studsgaard vedtaget.
f) Ny opvaskemaskine til hus 11 i Koktvedparken. Bliver opsat i denne uge.
g) Ny informationstavle til Sydbyen. Bliver opsat i dag.

h) Der er bestilt 4L stole til beboerne på Koktvedstien og Birketoften. Stolene er samme type
som dem, der er i gildesalene.

i) Ansøgning fra beboer vedr. opstart af billard i Beboerhuset på onsdage kl. 13-18.

Ansøgningen vedtaget.
Samtidig har bestyrelsen vedtaget at åbne huset for andre spilaktiviteter om onsdagen.

Evt. interesserede kan kontakte Christian eller Pernille fra bestyrelsen.
j) Nye borde i gildesalen i Sydbyen. Planlagt udskiftet næste år. Vedtaget at AH kommer med

tilbud.
k) Stormen Gorm har flyttet lidt rundt på byggematerialer og væltet et enkelt træ på

Bangsbovej. Der er ikke indløbet anmeldelse om andre skader.

l) Tilbud på hegn ml. stuelejligheder på Bangsbovej. Prisen synes for dyr. Der arbejdes på et
bedre forsla g, m u ligvis i ved ligeholdelsesfri materialer.

m ) Tra ppevaskn ingen fu ngerer fortsat tilfredssti I lende.

3) Orientering fra formanden om forskellige forhold i afdelingen og administrationen. Vores

arbejdsfordelingsplan er vedtaget.
4) Renoveringen/helhedsplanen. Næste etape: der afholdes orienteringsmøde for beboerne i

blok D, E og G, onsdag den 9lL2 kl. 16.00. Der udarbejdes et forslag til en festlig markering
ifm. afslutningen af renoveringen. Vedtaget at nedsætte et festudvalg ijanuar 20t6.

5) Juletræsfesten er veloverstået, men enedes om at indholdet i slikposerne skal være bedre. Vi

laver selv poser næste gang. Julemanden var super, og vi booker ham hurtigst mulig.

6) Nytårskur forberedes. Der udarbejdes invitationer som udsendes i uge 50 med tilmeldingsfrist
den 14. januar 2016.

7l Gaveplanen fra afdelingsbestyrelsen drøftet og revideret.
S) Under pkt. eventuelt blev det drøftet at invitere klovnen Tap6 tilfastelavnsfesten.
9) Næste møde er mandag den 4. januar 2016 kl. 19.00.

10) Referatet godkendt og underskrevet.
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