
BoUeFoRENINGEN VESTERPORT - AFD. 4
IMØT-T-EPARKEN

Referat af afdelingsbestyrelsesmØde afholdt
mandag den 7. august 2OL7 kl. 19.00

i mødelokalet, Aktivitetscentret, Sydbyen, L.P. HoumØllers Vej 52-54.

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

Persson.

Afbud:
Referent: Henning Conradsen
Desuden deltager: LokalinspektørAnders Hansen samt Brian Kjær, organisationsbestyrelsen.

Dagsorden:

1. Godkendelseafdagsorden.

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

a. Henv. fra beboer på Bangsbovej vedr. etablering af sensorbelysning i opgangene.

b. Fartdæmpere på Provst Dreslers Vej ved nr. 65 og 34 er etableret.
c. Brugervejledning.
d. 1 års gennemgang, starter slutning af august og begyndelsen af september 2017.

e. På stien op til kolonihaverne ved Bangsbovej 34, er der problemer med bilkørse!.
f. På Koktvedparken er der opsat solfilm på hus 9 i fællesrum.

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

4. Kunstfor børn.

5. Planlægning af det årlige afdelingsmøde. Brian Kjær deltager i dette punkt.

6. Forslag til fremtidig anvendelse af Centersalen i Sydbyen.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Refe rat:

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

a) Henv. fra beboer på Bangsbovej vedr. etablering afsensorbelysning i opgangene.

Der er ikke truffet nogen beslutning på best.mØdet, men der arbejdes videre med

forslaget.
b) Fartdæmpere på Provst Dreslers Vej ved nr. 65 og 34 er etableret.

Men pga. nogle beboere nu kører på fortovet for at undså fartdæmperne, bliver det
nødvendigt at montere forhindring ved fortovet.

Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645O71eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com
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3)

4)

s)

6)

7l
8)

e)

c) Brugervejledningen er under revision.

d) 1 års gennemgang af de renoverede boliger starter i slutning af august og
begyndelsen af september 2017.

e) På stien op til kolonihaverne ved Bangsbovej 34, er der problemer med bilkørsel.
Der bliver lagt en stor sten, for at afdæmpe dette problem.

f) På Koktvedparken er der opsat solfilm på hus 9 ifællesrum.

e) På Birketoften ifællesrum og køkken er der poleret gulve.

Formanden orienterede om forskellige forhold i afdelingen og administrationen, herunder
bl.a. information om modtagelse af klager, der handlede om overtrædelse af husordenen.
Kunst for børn-projektet. Bestyrelsen aflægger besØg hos lrene Frøsig. Projektet nærmer
sig sin afslutning.
Afdelingsmødet i september forberedt.
Forslag til fremtidig anvendelse af Centersalen i Sydbyen udarbejdet og klargjort.
Eventuelt.
Næste møde er mandag den 4. september 2Afi.
Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 20645O7L eller på e-mail: hannerigmorc@gmail.com


