
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 7. april 2OL4

kl. 13.00 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: Fraværende:

Referent: Henning Conradsen.

Desuden deltager: LokalinspektØr Anders Hansen

Dagsorden:

t. Godkendelse af dagsorden.

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

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

4. Beboerhusetshusorden.

5. lnfofolder om Beboerhuset.

6. Renoveringen. Tilbud til beboerne.

7. Ajourføring af afdelingens husorden.

8. Evt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

IIanne Christiansen
Formand

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



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.
2) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:

o Der er ansat 2 sommermænd. Den ene startede den 31"13 201"4 og er ansat 3 måneder
frem. Han (Jørgen) er iafd.4 ca. hver 3. uge. Den anden (Morten)starter den7142014 ag
fortsætter 3 måneder frern; og er kun i afd. 4.

o P-skilte til L. P. Houmøllers Vej og opsiagstavle til Bangsbovej er kommet.
o Der er stadig problemer med parkbelysningen ved Provst Dreslers Vej 6.

(Har rykket Strandby El).

o Bil uden nummerplade er parkeret på p-pladsen bag Provst Dreslers Vej 21. Vi har kontaktet
beboeren.

o Jan Rysgaard er startet den74/3 2104 med at slå græs i afd. 1,4, 5 og 6.

o Trappevaskeren er i gang med at vaske indgangspartierne og vaskehuse.
o Trappevask. lngen bemærkninger.

3) Formanden orienterede om diverse klager fra beboere. Taget til efterretning.
Orienterede om tilbagevendende problem vedr. stØj i aktivitetscenterets gildesal iSydbyen.
Orienterede om gavebeløb, til hvem og hvor store. Forslag blev drøftet. Formanden ønskede
punktet taget op på næste møde.

4l Beboerhusets husorden er godkendt.

5) lnformationsfolderen om Beboerhuset fremlagt til godkendelse. Forskellige forslag og
ændringer bliver tilføjet, og skal til godkendelse på næste møde.

6) Et forslag til beboerne om at benytte Beboerhuset under renoveringen, blev gennemgået og
diskuteret. Efter en finjustering og godkendelse fra bestyrelsen via mail, bliver forslaget
udsendt, via nyhedsbrevet Møllenyt.

7) Afdelingens husorden blev fortsat drøftet. Enkelte punkter blev foreslået justeret. Enige om at
et færdigt forslag ligger klargjort inden sommerferien.

8) Formanden mindede om at huske at søge relevante kurser.
9) Næste mØde mandag den 5. maj20t4 kl. 19.00.

rskrevet.
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10) Referatet god

Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 507L eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


