
Boligforeningen Vesterport, Mølleparke n, afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. januar ZOLG

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:
Fraværende:
Referent: Henn ing Con radsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

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

3. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ans6gninger fra beboere.

4. Renoveringen/Helhedsplanen.

5. Fastelavnsfest.

6. Afdelingsbestyrelsens nytårskur.

7, Kommendearrangementer.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.

2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen.

a) Der er opsat projektører med sensortænding på altansiden ved Bangsbovei L4-22 og24-34
pga. indbrud.

b) Hegn ved tilgængelighedslejligheder, er kommet, og bliver opsat hurtigst muligt.
c) lnformationstavlen iSydbyen er monteret.
d) Der bliver bestilt en ny vaskemaskine til vaskeriet på Bangsbovej.

e) Ang. nytårsaften har der været lidt oprydning, men der er indtil nu ikke indløbet meldinger
om hærværk.

f) Der er bestilt tilbud på nye borde til gildesalene ved Dagli'Brugsen og i Sydbyen.

g) Tra ppevaskn i n gen fu ngerer fortsat ti lfredssti I le nde.

3) Orientering fra formanden om forskellige forhold i afdelingen og administrationen.
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4l Renoveringen/helhedsplanen. Der er ikke noget at referere siden sidste møde. Der er nedsat
et udvalg, bestående af tre bestyrelsesmedlemmer, som forbereder en festlig afslutning af
renoveringen.

5) Fastelavnsfesten er forberedt. Der udsendes invitationer i uge 2 via Mpllenyt.
6) Nytårskurforberedes.
7) Aftalt at åbne Beboerhuset og vise EM-herrehåndbold på storskærm, hvis der er tilstrækkelig

tilslutning.
8) lntet at bemærke under dette pkt.

9) Næste møde er mandag den 1. februar 2016 kl. 19.00.

1.0) Referatet godkendt og underskrevet.
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