
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmØde mandag d. 4. august2OL4

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

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

Nielsen og Erik Madsen.

Afbud: Henning Kraglund og Lokalinspektør Anders Hansen

Referent: Henning Conradsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

z. Nyt fra driften og henvendelser fra beboerne ved Anders Hansen via fremsendt

materiale, da AH har meldt afbud.

3. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ansøgninger fra beboere.

4. Renoveringen/HelhedsPlanen.

5. Beboermødet.

a. Beretning.

b. Medlemmer på valg.

c. Planlægning af mødet.

6. Kommende arbejdsopgaver - loppemarked, iulen.

7. Eventuelt.

8. Dato og dagsorden for næste møde.

9. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

Ho n ne Christiønsen, Formand

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



Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Refe rat:

1) Dagsordenengodkendt.
2l Orientering fra Lokalinspektør Anders Hansen (via mail):

o Modtaget ansøgning om at fjerne en væg ml. to værelser i lejlighed på Provst Dreslers Vej.

Andre lejl. har fået udført det samme. Skal blot udføres håndværksmæssigt korrekt. Der

fremkommer tegning af projektet. AH syner det udførte arbejde. Vedtaget af bestyrelsen.
o Ud- og indkørselfra L. P. Houmøllers Vej tilVrangbækvej. Talt med beboer i nr. 130, som er

indforstået med at hæk flyttes for at bedre oversigten. Arb. bliver udført i efteråret.
o Dagli' Brugsen, Mølleparken holder åbent hus torsdag den 4. september, og vil gerne låne

græsarealerne omkring butik og P-plads. Der bliver afholdt børneloppemarked og

ponyridning.
Afd.bestyrelsen er velkommen til at opsætte en stand, hvis det Ønskes.

I lighed med sidste år, forespørger uddeleren (Martin), om vi vil sponsorere nogle bolde, der

skal sparkes ud fra brugsens tag.
OK til at låne arealerne. Vedtaget at vi stiller med en stand, men nej til sponsorering af
bolde.

o I vaskehusene er der nu opsat informationsskinne med info om den forestående renovering.

o Modtaget en ansøgning om opsætning af markise i lejlighed i stueplan på Bangsbovej. Oplyst

til beboer, at der skal betales kr. 500.- i depositum. Ansøgningen vedtaget.
o Trappevask. Fungerer udmærket.
o Græsklipning. Fungerer yders tilfredsstillende.

3) Formanden orienterede om diverse ansøgninger om pasning af kæledyr samt orienterede om

modtagne klager over nogle beboere. Storskærm i Beboerhuset er repareret. Vi har modtaget
tilbud om undervisning i Petanque.

4) Renoveringen/Xelhedsplanen. Aftalt med NCC at de husstandsomdelte informationer ligeledes

afleveres til formanden, som videreformidler dem til bestyrelsens brug. Bestyrelsen Ønsker at

deltage med en repræsentant i byggemØderne.
5) Det kommende beboermøde, som afholdes mandag den 8. september 2014, blev drøftet og

forberedt.
6) Der afholdes loppemarked i Beboerhuset lørdagden 13. september kl. L0-14. Der udfærdiges

indbydelse til beboerne. Dato for juletræsfest fastsat til søndag den 7. december 20t4. Øvrige
a rbejdsopgaver udskudt ti I efter beboermødet.

7l Under eventuelt besluttedes det at efterkomme ønske fra administrationen, om at tilføje
ændring i folderen om leje af Beboerhuset, så det fremgår, at der er plads til 40 personer ved

private arrangementer.
8) BEMÆRK ÆNDBING: Næste møde er tirsdag den 2. september 2014k|.18.00.
9) Referatet godkendt og underskrevet. t i i (, -'-
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064 5071 eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


