
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmØde mandag den 14. oktober 2013

kl. 19.00 i mødelokalet L. P. HoumØllersvej 52-54

lndkaldte: Bent Søegaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Pernille Normann Nielsen, Stinne

Engholm Jensen, Marianne Kristensen, Henning Kraglund, Nick Rasmussen og Erik Madsen.

Afbud: Fraværende: Stinne Engholm Jensen

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

Z. Orientering om afdelingens budget og økonomi samt Vesterports organisation, ved

økonomichef Henning JØrgensen - samt fotografering af nye bestyrelsesmedlemmer.

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

4, Planlægning af generalforsamling i Beboerhuset.

5. Lejebetingelser, vedtægter og husorden for Beboerhuset.

6. Begyndende planlægning af juletræsfesten.

7. Dato og dagsorden for næste møde samt aftale om formidling af mØdeindkaldelser og

referater.

8. Eventuelt, herunder forslag om regelmæssigt møde med viceværterne.

9. Godkendelse samt underskrivelse af referat.

Med venlig hilsen

It tpt u. e _8 ! r i s t_iitr:se!}

Formand

Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk



Boli reningen Vesterport, Afd. 4

Refe rat:

1.

2.

Den udsendte dagsorden er godkendt.

Økonomichef Henning Jørgensen orienterede om afdelingens økonomi, herunder

redegørelser omkring til- og fraflytninger. Orienterede kort om boligforeningens

Organisation og opbygning. Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og

vælger bl.a. organisationsbestyrelsen.
Formanden orienterede om modtagne mails vedr. hundepasning fra forskellige beboere.

Der er fra enkelte beboere udtrykt bekymring om stØjproblemer i forbindelse med

udlejning af Beboerhuset til festligheder.
Dato for generalforsamling i Beboerhuset fastlagt til onsdag den 27. november 2013 kl.

19:00. lndkaldelse foretages i uge 43. Det blev drøftet fremtidigt at flytte
generalforsamlingen til marts/april, så det ikke ligger for tæt på afdelingsmødet i

september.
Materiale vedr. lejebetingelser, vedtægter og husorden for Beboerhuset udleveret og

drøftet. Aftalt at hver især læser det igennem med input til næste møde. Nick og Bent

udfærdiger skriftligt oplæg til næste mØde.

Dato for juletræsfesten fastlagt til søndag den L. december 2013 kl. 13-16. Hanne

reserverer sal og julemand. Anders sørger for juletræ. Foreslået at lave en drejebog over de

forskellige fremtidige arrangementer. Pernille laver drejebog tiljulearrangement.

Næste møde aftalt til mandag den 4. november 2013 kl. 19:00. Referater underskrives og

printes til ophængsskabene og vaskerier ved mødeslut.

Eventuelt: Det blev foreslået at viceværterne blev inviteret med til et af vore

arrangementer, f.eks. julefrokost for at holde en god dialog. Vedtaget at tage forslaget med

ved næste møde.

9. Referatet er godkendt og underskrevet.

,{'r/tz "-z 
;'-'t Q

":p
r€iY.-rr

{r"{z-yd

3.

4.

5.

6.

7.

8.

t I [-e. {*i Lire[s'e '-=

a--,r.a-'
s'/, -c- -'-- /'r'c >

Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


