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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 3. oktober 2AL6

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

lndkaldte: Henning Conradsen, Erik Madsen, Søren Stig Meyer, Christian Fischer, BodilSchou, og

Henrik Persson.

Afbud:
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager: Lokali nspektØr Anders Hansen

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. Planlægning og fordeling af opgaver, herunder

a) Repræsentantskab/midtvejsmøde.

b) Formidling.

c) Juletræsfest.

d) Øvrige aktiviteter.

e) Oprydning i Beboerhuset.

5. Eventuelt.

6. Dato og dagsorden for næste møde.

7. Godkendelse af referat.

Refe rat:

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

a) Asfalteringen er startet i dag. Der lægges ud med P-pladserne på P.D. Vej 50-60, 32-48, t8-
32 samt P-pladsen mellem den tidligere børnehave og Gildesalen.

b) Arbejdet med at omdanne den tidligere børnehave tilfire lejligheder er påbegyndt, og
forventes færdiggjort omkring februar 2017.

c) Der er ved at blive opsat "affaldsspande" og askebægre ved de renoverede blokke.
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d) NCC er gået i gang med at opsætte skilte i området.
e) Der er bestilt en informationstavle til indgangen til centret i Sydbyen.

f) Der er udlejet 32 ud af 50 skure indtil nu.

g) Der er nu opstilletto køleskabe med Vesterport-logo på i hhv. Gildesalen ved Dagli'Brugsen

og i Beboerhuset.
h) Vaskehusene på P.D. Vej bliver malet i ny farve.

i) Trappevaskningen kører fortsat uden klager.
j) Græsklipningen kører som man kan forvente på de nyetablerede arealer, og forventes at

blive optimal med tiden.
3) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen. Der er

modtaget klager vedr. ulovlig husdyrhold, stØjende adfærd ved nattetide. Taget til
efterretning.

4l Formanden orienterede om kommende opgaver.

a) Repræsentantskab/midtvejsmøde. lnformationsmøde afholdes.

b) Formidlingsplanen revideret.
c) Juletræsfest afholdes søndag den 4. december 2016 kl. 13:30 i Beboerhuset.

d) Øvrige aktiviteter bliver drøftet på næste mØde.

e) Oprydning i Beboerhuset. Dato fastsat til |ørdag den 3. december 20L6 kl. 10:00.

5) lntet under dette punkt.
6) Næste møde er mandag den 7. november 2076.
7l Referatet godkendt og underskrevet.
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