
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 3. marts 20L4

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: Lis G. Schmidt Fraværende:

Referent: Henning Conradsen.

Desuden deltager: LokalinspektØr Anders Hansen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

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

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

4. Evaluering af fastelavnsfesten i Beboerhuset.

5. Orientering om Beboerhusets og afdelingsbestyrelsens økonomived HK og BS.

6. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling i Beboerhuset.

7. Renoveringen.

8. Ajourføring af Beboerhusets husorden.

9. Ajourføring af afdelingens husorden.

10. Evt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

l'lanne Christictnsen
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) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

o Bed ved vaskehuset, Provst Dreslers vej 1- ændres. Gennemgås ved markvandringen.
o Trivselsmøde i Sydbyen fra den 25/2 2014: P-pladser som er forbeholdt beboere, markeres ved

opsætning af skilte. Gæsteparkering ved Vrangbækvej markeres med skiltning. Havecontainer, 600
liter opsættes fra forår til efterår. Stor container til hækaffald opsættes en uge før ogtil en uge efter
sankthans.
Markeringsbånd til vejledning for fodgængere, opsættes på Parkeringspladsen ved Beboerhuset,
under blomsterfestivalen i Bangsbo. Der deltog 28 til trivselsmødet.
Under evt. blev der nævnt: Opretning af fliser, bede rengøres, opsætning af jernrammer omkring
træerne ved vejen. Mere sand i sandkassen..

. Byggeskadefonden har gennemgået vores bølgeplader i Sydbyen. Der kommer en vurdering senere
fra dem.

o Der er bestilt 10 nye kaffekander til gildesalen ved DagliBrugsen.
o Markvandring: Hvornår? Aftalt til onsdag den 7. maj20t4 kl. 12.30
o Den L. april starter vi selv med at klippe græs i afd. L, 4,5 og 6. Der er ansat en mand fra afd, 1 til

arbejdet.
. Trappevask. lngen bemærkninger.

3) Formanden orienterede om modtagelse af diverse ansøgninger om pasning af hund/kat.
4\ Fastelavnsfesten evalueret.
5) Henning Kraglund og Bent Søegaard orienterede om regnskaberne, som blev taget til

efterretning.
6) Planlægningen færdiggjort. Husk indkøb af øl ogvand. De nye forslag til vedtægter

gennemgået.
7) Et forslag til beboerne om at benytte Beboerhuset under renoveringen, blev gennemgået og

diskuteret. Besluttet at tage punktet op igen til næste mØde.

8) Forslaget diskuteret og vedtaget.
9) Afdelingens husorden drøftet. Enkelte punkter foreslået justeret. Enige om et færdigt forslag

klargjort inden sommerferien.
10)lntet at bemærke.
L1)Næste møde mandag den 7. april 2014 kl. L9.00.

L2) Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


