
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 4. november 2013

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

lndkaldte: Bent S@egaard, Henning Conradsen, Henning Kraglund, Marianne Kristensen, Pernille

Normann Nielsen, Lis G. Schmidt, Nick Rasmussen og Erik Madsen.

Afbud: Marianne Kristensen Fraværende:

Referent: Henning Conradsen.

Desuden deltager: LokalinspektØr Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Ændring i referat fra sidste mØde.

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

4. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ans6gninger fra beboere.

5. Lejebetingelser for beboerhuset, pris og vedtægter. Husorden.

5. Planlægning af generalforsamling i beboerhuset.

7. Planlægning af juletræsfesten.

8. Bestyrelsens julefest. lndbydelse, deltagere, ffi.ffi.

9. Evt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat

Med venlig hilsen

Hanne Christiansen
Formand

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



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2) Pga. misforståelse, er der en ændring til forrige referat pkt. 3, hvor der skulle have stået

følgende: Der er fra enkelte beboere udtrykt bekymring om stØjproblemer ifm. udlejning af
centersalen til festligheder.

3) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:
. Ny vaskemaskine opsat på Koktvedparken.
o Tilbud på volleyballnet til Bangsbovej. Forventes opsat tilforåret. Forslaget enstemmigt

vedtaget.
o Brev fra Daglig Brugsen vedr. deres vedligeholdelse (vores bygning). Oplyste, de selv skal

afholde indvendig vedligeholdelse.
o Omrokering af viceværter i afd. 4 pr. L. december 2013:

o Thomas flyttes til Provst Dreslersvej 18-60.

o Henrik flyttes til Sydbyen (1.P. HoumØllersvej 28-778) og Lev Bo (Bangsbovej19-25), samt
rækkehusene Provst Dreslersvej 1-19 og 31-51.

o AnsØgning på Birketoften. 1 vaskemaskine og 1tørretumbler. Ansøgningen kunne ikke

vedtages, da vaskekapaciteten ikke synes at være udnyttet fuldt ud iflg. måling.
o Juletræer er bestilt. Kommer omkring uge 47-48.
o Tilbud på pergola (overdækket) ved Bålsted: ca. 15-15.000 kr. Forslaget er indtil videre sat i

bero.
o Skiltning i Beboerhuset. Brandtilsynet har godkendt, at der højest må være 50 personer i den

store sal og 40 i baren.
o Et hØjskab, 50x60, er bestilt til afdelingens mødelokale. Der går ca. 14 dage før det kan

leveres.

4) Har fået henvendelse vedr. dårlige oversigtsforhold ved udkørseltil Vrangbækvej pga. høj hæk.

Anders tager iførste omgang en snak med berørte beboer. Aktivitetscenter Sydbyen har i

lighed med sidste år fået bevilget et tilskud til afholdelse af julearrangement for de ældre.
Formand og Lis deltager i dommerkomiteen iforb. med heldhedsplanen. Vesterports nye

hjemmeside går i luften 12. november 2013.

5) Efter diskussion og debat aftalt, at formanden samler materialet og renskriver det.
6) Generalforsamling iBeboerhuset planlagttil2T. november 2013. Villy Christiansen indvilger i

at være dirigent. Lis bestiller kringle i cafeen. Borddækning foretages på dagen af bestyrelsen.
7l Juletræsfesten afholdes søndag den L. december 2013 kl. 13-16. Huskeseddel gennemgået og

opdateret mht. hvem gør hvad. Formand og sekretær udarbejder indkaldelse snarest.
8) Bestyrelsens julefest afholdes 6. december 2Ot3 kl. 18.00. Det blev besluttet at invitere

viceværter, h usråd og forh enværen d e bestyre lsesmed lem mer.
9) Der var intet at bemærke under evt.
10) Næste møde mandag den 2. december 2013 kl. 19.00. I
1L) Referatet godkendt og underskrevet. ,1
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Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


