
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag d. 2. juni 2OL4

kl. 19.00 i mødelokalet, L. P. Houmøllers Vej 52-54.

lndkaldte: Bent SØgaard, Henning Conradsen, Lis G. Schmidt, Henning Kraglund, Pernille Normann
Nielsen og Erik Madsen.

Afbud:

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 of ansøgninger fra beboere.

4. Aiourføring af afdelingens husorden.

5. Kvartalsregnskabet samt status på bestyrelsens regnskab.

5. Renoveringen/Helhedsplanen.

7. Lejebetingelser for Centersalen i Sydbyen.

8. Beboerbladet.

9. Arbejdsopgaver efter sommerferien.

10. Eventuelt.

11. Dato og dagsorden for næste møde.

12. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

H o n ne Ch risti ø nse n. 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 P-skilte er blevet opsat de berørte steder jf. sidste møde.
o Der er kommet lys i parkbelysningen ved Provst Dreslers Vej 6.

o lnformationsskinne bliver opsat i vaskehusene med information angående renoveringen.
o Blomsterkrukkerne er blevet plantet til.
o Ansøgning om haveudvidelse på Provst Dreslers Vej 1-19 efter renoveringen. Godkendt.
o Har fået tilbud på udskiftning af sæbeskåle på vaskemaskiner. Det koster ca. kr. 2.OOO,- pr. maskine.

Der bliver i fØrste omgang forsøgt selv at reng6re dem.
o Angående skilt med udkørsel forbudt ved L. P. Houmøllers Vej og Vrangbækvej. Taler med berørte

beboere ved udkørselen om at rykke hækken ind på grunden, så der skabes bedre udsyn.

. Trappevasker. Fungerer udmærket.
o Græsklipper. Fungereryders tilfredsstillende.

3) Formanden orienterede om forskellige henvendelser, bl.a. ønske fra Birketoften om ny
vaskemaskine. Har kontaktet Bodil i administrationen ang. LAN-party, hvor gildesalen er
reserveret til L9-21. september. Orienterede om hvad der kommer af nyt i udhængsskabene,
bl.a. adresserne på best.medlemmerne.

4l Afdelingens husorden blev fortsat drøftet. formanden og undertegnede finpudser udseendet.
Enige om at et færdigt forslag ligger klargjort inden sommerferien til godkendelse i

Admin istrationen.
5) Afdelingens kvartalsregnskab samt bestyrelsens regnskab forelagt og gennemgået.
6) Helhedsplanen. Der er siden sidst blevet udsendt orientering fra NCC til beboerne.
7l Centersalens lejebetingelse er blevet gennemgået og godkendt på mødet med rettelser.
8) Beboerbladet. Forslag om at indsætte faste rubrikker om f.eks. byttebiks og information om

bestyrelsesmØd er.

9) Arbejdsopgaver efter sommerferien blev drøftet. Genoptages ved næste møde.
10) Under eventuelt var der ikke indløbet noget.
11) Næste møde er mandag den 4. august 201,4 k|.19.00.
1-2) Referatet godkendt og underskrevet.
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Evt. afbud til formanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


