
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5. maj 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, Pernille Normann Nielsen. Fraværende:

Referent: Hen ning 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 ans6gninger fra beboere.

4. PIanlægning af markvandring.

5. Ajourføring af afdelingens husorden.

6. !nfofolder om Beboerhuset.

7. Renoveringen/Xelhedsplanen.

8. Leiebetingelserfor Centersalen.

9. Gaverfra afdelingsbestyrelsen.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste mØde.

12. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

f:lnnne Christictnsen
Formand

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



Boligforeningen Vesterp ort, Afd. 4

Refe rat:

1) Dagsordenen godkendt.

2) Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen:
o Der er opsat nye askebægre ved vaskehusene.
o Opstart i denne uge med opsætning af P-skilte på diverse steder, og infotavle på Bangsbovej.
o Modtaget ansøgning om opsætning af markise på adresse på L. P. Houmøllers Vej, og

udskiftning af hegn samme sted. Godkendt.
o Modtaget ansøgning om opsætning af tØjcontainer nær Dag'li Brugsen fra UFF, ulandshjælp

Folk til Folk. Efter diskussion blev konklusionen, at bestyrelsen mener at 6n tØjcontainer på

stedet, dækker behovet. Ansøgningen kunne derfor ikke godkendes.
o Haveudvidelse ved rækkehusene på Provst Dreslers Vej 33-51 bliver først iværksat når

renoveringen ved disse rækkehuse er afsluttet.
o Der kommer planter i denne uge til krukkerne rundt om i afdelingen.
o Trappevasker: lngen bemærkninger.
o Græsklipper: lngen bemærkninger.

3) Formanden orienterede om forskellige henvendelser, bl.a. fra LAN PARTY, der igen Ønsker at
benytte Gildesalen til efteråret

4) Markvandring den 7 . maj kl. 12.30 starter på Koktvedparken og fortsætter til Birketoften og
Bangsbovej og slutter af på Provst Dreslers Vej og L. P. HoumØllers Vej.

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

6) Beboerhusets infofolder, indeholdende information om husorden og alkoholregler samt leje og
anvendelse af huset blev færdigdebatteret. lnfofolderen sendes til endelig godkendelse i

ad m in istrationen.
7) lnformation fra NCC er uddelt til beboerne. De har oprettet en hjemmeside, som med fordel

kan læses, når renoveringen er startet.
8) Lejebetingelser af Centersalen blev gennemgået og justeret.
9) Gaver fra afdelingsbestyrelsen blev drøftet og justeret
10) Under eventuelt opfordrede formanden at komme med forslag til Møllenyt.
1L)Næste møde mandag den 2. juni201,4 kl. 18.00.

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


