
BOUCFORENINGEN VESTERPORT - AFD. 4
MØI.I-EPARKEN

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5. marts 2Ot7

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

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

Henrik Persson.

Afbud: Erik Madsen
Referent: Henning Conradsen

Desuden deltager: lokalinspektør Anders Hansen

Dagsorden:

L. Godkendelse af dagsorden.

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

a. Der er blevet monteret en ståtplade på dørene ind tilcykel-/depotrum iatle

renoverede opgange.

b. Der er blevet monteret en ny port, ved vareindleveringen til Daglig Brugsen,

L.P. Houmøllers Vej.

c. Ansøgning om opsætning af læhegn fra beboer på L.P. Houmøllers Vej.

Ansøgning om glasinddækning af altan på Provst Dreslers Vei.

Ansøgning om ændring af have på L.P. Houmøllers Vej.

AnsØgning om ændring af terrassedør og haveudvidelse fra beboer på

Koktvedparken.

d. Lukning af kældernedgange under garager på Provst Dreslers Vei.

e. Trappevask.

f. De fire lejligheder ved den gl. børnehave er færdige. Der er plantet tre større

træer, som står mellem den nærmeste blok og de nye lejligheder.

3. Formandens beretning, herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere.

4. Trivselsmødet.

5. Evaluering af fastelavnsfest.

6. Bankospil.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste mØde.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645O7Leller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2l Orientering fra LokalinspektØr Anders Hansen.

a) Der er blevet monteret en stålplade på dørene ind til cykel-/depotrum i alle renoverede
opgange.

b) Der er blevet monteret en ny port ved vareindleveringen til Daglig Brugsen.

c) Modtaget ansøgning om opsætning af læhegn fra beboer på L.P. Houmøllers Vej.

Ansøgningen bevilget.
Derudover modtaget ansøgning om glasinddækning af altan på Provst Dreslers Vej.

Ansøgning bevilget.
Ansøgning fra beboer på L.P. Houmøllers Vej om ændring af haven. AH kontakter
beboeren, og følger op på sagen mhp. godkendelse.

Ansøgning om ændring af terrassedør og haveudvidelse fra beboer på Koktvedparken. AH

kontakter beboeren, og følger op på sagen mhp. godkendelse.

d) Lukning af kældernedgange under garager på Provst Dreslers Vej. Taget til orientering.
e) Trappevaskningen kører fortsat uden modtagne klager.

f) De fire lejligheder ved den gl. børnehave er færdige. Der er plantet tre større træer, som

står mellem den nærmeste blok og de nye lejligheder.
3) Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen, bl.a.

information om modtagelse af klager, der handlede om overtrædelse af husordenen.
Trivselsmødet evalueret.
Fastelavnsfesten eva I ueret.
Bankospil er sat på pause pga. manglende interesse.
CF havde modtaget en forespØrgsel fra nogle beboere om afholdelse af evt. sommerfest.
Næste mØde er mandag den 3. april 2017.

Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5O7L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com


