
Boligforeningen Vesterport, Afd. 4

Referat af afdelingsbestyrelsesmØde tirsdag den 2. september 2OL4

kl. 18.00 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

Dagsorden:

L. Godkendelseaf dagsorden.

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

3. Formandens beretning. Herunder henvendelser og ansøgninter fra beboerne.

4. Renoveringen/Helhedsplanen.

5. Beboermødet.

a. Beretning.

b. lndkomne forslag.

c. Valg af nye medlemmer.

d. Planlægning af mødet.

6. Kommende arbeidsopgaver - stand ved Dagli' Brugsen, loppemarked.

7. Regnskabsrapport - 2. kvartal 20t4.

8. Eventuelt.

9. Dato og dagsorden for næste møde.

10. Godkendelse af referat.

Med venlig hilsen

H an ne Christiansen. Formand

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



B oligforeningen Vesterport, Afd. 4

Refe rat:

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

o Evt. træfældning ved L. P. Houmøllers Vej 50. Det drejer sig om tre træer. Kan evt. besluttes

efter en markvandring.
o lndhentet tilbud på 3 galvaniserede cykelskure. AH afventer svar.

o Har fået tilbud på cykelstativer. Tilbuddet er lovligt højt, så bestyrelsen foreslår genbrug af

cykelstativer, som AH har på lager.
o Provst Dreslers Vej77, st. tv. er lavet om til udstillingslejlighed i forbindelse med

renoveringen. Der er åbent ml. kl. 7.00 og 20.00. Lejligheden er monteret med lys og

automatisk dørlås.
o Knallert/motorcykelparkering bliver markeret i P-bås ved Provst Dreslers Vej 75.

o Trappevask. Fungerer tilfredsstillende.
o Græsklipning. Fungerer tilfredsstillende.

3) Formanden orienterede om diverse modtagne klager samt behandling af disse. Orienterede

om iværksættelse af strategiplan for boligforeningen Vesterport.
4l Renoveringen/Helhedsplanen. Aftalt at holde Beboerhuset forsøgsvis åbent itidsrummet fra

kl. 07.30 til 15.30, fredag dog kun åbent til kl. 12.00. Der er låst op i de nævnte tidsrum. Opslag

hænges op i de berørte opgange.
5) Beboermødet. De sidste detaljer blev gennemgået og fastlagt.
6) Kommende arbejdsopgaver. De sidste detaljer til vores stand ved Dagli' Brugsen blev

færdigbehandlet. Loppemarkedet ved Beboerhuset færdigbehandlet og klar.

7) Regnskabsrapporten for 2. kvartal2Ot4 blev gennemgået.

8) Under eventuelt blev der spurgt ind til hyppigheden af rengøring af vaskerierne. AH følger op
på spørgsmålet, og melder tilbage.

9) Næste møde er mandag den 5. oktober 2014k|.18.00.
10) Referatet goSlkendt. Underskrevet torsdag den 4. september 201,4.
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Evt. afbud tilformanden på tlf. 2064 5071eller på e-mail: harchr@dlgmail.dk


