
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 3. februar 2OL4

kl. 19.00 i mødelokalet L. P. HoumØllers Vej 52-54

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

Normann Nielsen og Erik Madsen.

Afbud: Nick Rasmussen Fraværende:

Referent: Henning Conradsen.

Desuden deltager: Nick Rasmussen og LokalinspektØr Anders Hansen

Dagso rd en :

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Aflevering af Beboerhuset ved Nick Rasmussen.

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

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

5. Planlægning af fastelavnsfest i Beboerhuset.

6. Renoveringen.

7. Ajourføring af Beboerhusets husorden.

8. Beboerhusets medlemskontingent.

9. Evt.

10. Dato og dagsorden for næste møde.

11. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

Hanne Christicrnsen
Formand

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



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2) Nick Rasmussen har meldt afbud, og punktet udgår. Formanden aftaler et møde med Nick.
3) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

o Beboer i rækkehus på P. D. Vej har søgt om tilladelse til opsætning af stor postkasse til
pakker. Tilladelse givet.

o Parkeringslyset ved P. D. Vej nr. 6 er i uorden. Strandby El er kontaktet.
o Udtynding af træer på Bangsbovej i den nordlige ende er påbegyndt.
o Vesterportflaget til Beboerhuset er ankommet

4) Formanden gennemgik vores formidlingsplan af referater fra dagsorden. Sydbyen har afleveret
regnskab fra deres tilskud tiljulearrangement, som vi har godkendt.

5) Fastelavnsfesten gennemgået. Bestyrelsen mødes straks efter tilmeldingsfristens udløb, tirsdag
den 18. februar 201,4k|.19.00 i Beboerhuset og aftaler indkøb samt bestillinger af pynt,
fastelavnsboller mv., og underholdning.

6) Status på renoveringen. Formanden har deltaget i interview og filmoptagelse på foranledning
af Landsbyggefonden. Bestyrelsen bliver orienteret af administrationen om det færdige projekt
den 6. februar 2014, og beboerne bliver orienteret den LL. februar 20L4. Bestyrelsen har
fortsat drøftelsen af, hvordan vi støtter op om beboerne under renoveringsfasen.

7) Beboerhusets husorden er udsat til næste måned.
8) Beboerhusets medlemskontingent blev drøftet. Det blev besluttet at foreslå at stoppe

kontingentopkrævning, da det er behæftet med stor administration, og er uden betydning for
Økonomien. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Beboerhuset med det ene
punkt at nedlægge kontingentopkrævningen.

9) Henning C. har lagt LAN-party invitationen op på vores hjemmeside, www.moelleparken-
vesterport.dk under punktet Nyheder.

10) Næste mØde mandag den 3. marts 2OL4 k|.19.00. Til dagsordenen næste gang forsøges
medtaget husorden for Beboerhuset.
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L1) Referatet godkendt og und-qrtkrevet.
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Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


