
Boligforeningen Vesterport, Mølleparken, afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmØde mandag den 1. august 2015

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

!ndkaldte: Henning Conradsen, Christian Fischer, Henning Kraglund, Erik Madsen, Søren Stig

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

Afbud:
Fraværende:
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager:

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. Fest for beboerne.

5. Revision af afdelingens husorden.

5. Rygning i gildesalen ved Dagli'Brugsen samt plan over opstilling af borde efter brug.

7. Afdelingsmødet.

8. Markedsdag ved Dagli'Brugsen.

9. Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi.

10. Afdelingsbestyrelsens sommerfest.

11. Eventuelt.

12. Dato og dagsorden for næste møde.

13. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.

2) Orientering pr. e-mailfra Lokalinspektør Anders Hansen, der ikke deltager pga. ferie.
a) Ansøgning om at opsætte en sidemarkise 140x300 cm fra beboer på P. D. Vej. Se tegninger.

Markisen skal sidde i åbningen på beboerens terrasse. Vedtaget at finde en fælles løsning
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som kan gælde for alle beboere. Besluttet at bestyrelsen går en minimarkvandring sammen

med AH for at finde en løsning.

b) Har indhentet tilbud på borde til gildesalen i Sydbycenteret. AH bedt om at arbejde videre
med tilbuddet.

c) Det nye linolieumsgulv i Beboerhuset er blevet lagt på.

d) Der er opsat nye cykelstativer ved de nyrenoverede blokke på P. D. Vej.

e) I august/september bliver der på P. D. Vej lagt nyt slidlag på asfalten.
f) Den nye parkbelysning på P. D. Vej er opsat.
g) Skaterbanen er færdig.
h) Trappevaskningen kører uden modtagne klager.

i) Græsklipningen kører uden problemer.
3) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen. Der er bl.a.

modtaget klager over støjende adfærd, grillning på terrasse.
4) De sidste detaljer er på plads.

5) Revision af afdelingens husorden gennemgået. Færdiggøres af formand og sekretær i denne

uge.

6) Rygning i gildesalen ved Dagli'Brugsen bliver ikke tilladt.
7l Afuiklingen af det kommende afdelingsmøde, onsdag den 7. september 2016 drøftet og

vedtaget. Bestyrelsen mØdes til borddækning kl. 16.30.

8) Markedsdagen ved Dagli'Brugsen, fredag den 5. august 20L6. Bestyrelsen deltager kl. 11.00 til
L7.00.

9) Afdelingsbestyrelsens og Beboerhusets økonomi gennemgået af kassereren. Taget til
efterretning.
Afd e I i n gsbestyre lsen s som m erfest e r fa stla gt.

Under evt. blev der nævnt et Ønske fra beboere om at gentage et hjertestarterkursus.
Næste møde er mandag den 5. september 2OL6.

Referatet godkendt og underskrevet.
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