
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 2. december 2013

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

lndkaldte: Bent Søegaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Pernille

Normann Nielsen, Nick Rasmussen og Erik Madsen.

Afbud: Fraværende: Lis G. Schmidt

Referent: Henning Conradsen.

Desuden deltager: Lokalinspektør Anders Hansen

Dagsord en

1. Godkendelseafdagsorden.

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

g. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere.

4. Evaluering af iuletræsfesten.

5. Aftale om de sidste forberedelser tiliulefrokosten.

6. Åbent hus i Beboerhuset.

7, Planlægning og prioritering af opgaver i det nye år.

8. Evt.

9. Dato og dagsorden for næste mØde.

10. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

Ns*rc*!;hr1§Iinn§_eil
Formand

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



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat:

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

o Nye Vaskemaskiner opsat i vaskehuset på Provst Dreslersvej 65 og 48.
. Opsætning af trampolin og overdækning ved bålsted på Koktvedparken er færdiggjort.
o Højskab er opsat i bestyrelsens mødelokale.
o Ansøgning om parkeringsplads fra beboer på L. P. Houmøllersvej. Vedtaget at henvise Ønsket

til næste beboermøde.
o Bom er sat op ved L. P. Houmøllersvej 112.

o Mellem jul og nytår er viceværterne på arbejde den 23., 27., og 30. december. Men ikke på

fuld styrke.
o Hækken ved L. P. HoumØllersvej 130 bliver kortet af med ca. L0 cm.

o Trappevasker. Mellem jul og nytår- Der er mange fridage.
r Skure på Bangsbovej tages op til overvejelser, da der en del problemer med at få plads til

cykler, knallerter mv.

3) Formanden har haft en del korrespondance med Vesterports administration iforb. med

udfærdigelse af lejeaftale og opstart af udlejning af Beboerhuset, herunder bl.a.

inventarlisteindhold, adgangsforhold via kode eller nøgle.

Der er fremsat Ønske om, i lighed med tidligere år, at afholde LAN-party i dagene L4.-L6,

februar 201.4. Vedtaget. Nick Rasmussen er kontaktperson, og sørger for det praktiske.

Vedtaget at skrive om det i Møllenyt.
4) Juletræsfesten blev evalueret, og flere ændringer blev diskuteret, bl.a. flytning til lørdagen før

1. søndag i advent, som har været benyttet tidligere.
5) De sidste forberedelser til julefrokosten er blev uddelegeret.

6) Vedtaget at afholde åbent hus i Beboerhuset lørdag den 11. januar 201.4 kl. 10.00-L4.00.

7l Planlægning af opgaver for det kommende år, omfatter bl.a. husorden, herunder husdyrhold.

Afholdelse af fastelavnsfest søndag den 23. februar 20L4.

8) Der var intet at bemærke under evt.

9) Næste møde mandag den 6. januar 2014 kl. 19.00.

10) Referatet godkendt og underskrevet.

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


