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Boligforeningen Vesterport
Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn.
Tlf. 9842 6111
fax. 9842 8072
Email: info@vesterport.dk
Hjemmeside: www.vesterport.dk

Direktør:

Økonomichef:

Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 9842 7085

Udlejningschef:

Bodil Jensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 9893 0305

Driftschef:

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 2398 3409

Bestyrelse:

Formand:
Willem Kulk, Bangsbovej 16, 1.h.
Tlf. 9842 0876
Næstformand
Eva Haas, L. P. Houmøllers Vej 7
Tlf. 2333 5781
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
Tlf. 2073 1708
Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221
Tlf. 5115 8967
Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361
Hanne Christiansen,
L. P. Houmøllers Vej 136
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716
Billedet på forsiden er fra Afdeling 1.
Foto: Henning Conradsen

ADMINISTRATION
Nyt fra administrationen
Fladstrandsparken
Den 1. oktober var der afleveringsforretning for de sidste 25 lejligheder –
Gårdhavehusene. Hermed er den sidste
milepæl nået, og byggeriet af Fladstrandsparken er nu afsluttet. Vesterports nye
afdeling er blevet akkurat lige så flot som
forventet. Afdelingen har netop holdt sit
første beboermøde, og det var meget positivt at se et fremmøde på næsten 50% af
de for nuværende udlejede familieboliger.
Det går fint med at leje resten af boligerne
ud.
Helhedsplaner
Renoveringen af Mølleparken og Engparken er kommet godt i gang. I Engparken er man tæt ved at have afsluttet
renoveringen af den første af syv gårde.
Det ser utroligt flot ud, og det er sikkert at
når renoveringen er færdig kommer afdelingen til at fremstå særdeles indbydende
og tidssvarende.
I Mølleparken er man også kommet godt
i gang. Det yderste lag mursten er fjernet,
og man er så småt i gang med at mure de
nye facader op. Jeg er sikker på, at også
Mølleparken kommer til at fremstå særdeles attraktiv og tidssvarende.
Efter lidt indkøringsproblemer begge
steder er man nu ved at have fundet ind i
den forventede arbejdsrytme.
I forbindelse med de meget omfattende
arbejder både indeni og uden for lejlighederne, er det klart at den enkelte beboer
oplever en del gener herved. De beboere,
der allerede nu har oplevet generne, tager nu generelt situationen i stiv arm og
vælger at se positivt på det.
Beboermøder
Der er netop afholdt de årlige beboer-

møder, og det var en meget positiv oplevelse. Møderne blev afholdt i en positiv og
god stemning med mange involverede
og engagerede beboere. Beboerdemokratiet er det bærende element i vores boligforening, så det er afgørende, at der
blandt beboerne også er en lyst til aktivt
at medvirke heri. Det var derfor positivt at
opleve de mange nye ansigter, der havde
lyst til at prøve kræfter med arbejdet som
afdelingsbestyrelsesmedlem eller suppleant. Et stort tillykke med valget til alle
dem, der blev valgt, og i særdeleshed til
dem, der blev valgt for første gang. Et aktivt beboerdemokrati er medvirkende til at
fastholde Vesterport som byens førende
boligforening.
Steen Møller Andersen

Referater fra afdelingsmøderne

HUSK at du kan se referat fra
det ordinære beboermøde på
hjemmesiden www.vesterport.dk
Administration og ekspedition
Åbningstider:
Mandag 9.00 - 17.00
Tirs-torsdag 9.00 - 15.00
Fredag 9.00 - 12.00
Tlf . 9842 6111
Mail: info@vesterport.dk
HVIS DU FÅR BOLIGSTØTTE,
VIL DIN EVENTUELLE HUSLEJESTIGNING AUTOMATISK BLIVE INDBERETTET
TIL UDBETALING DANMARK.
DU BEHØVER DERFOR IKKE
KONTAKTE DEM.
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AFDELING11
AFDELING
Afdelingsbestyrelsen
Formand

Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
tlf. 2073 1708, Mail: l.heisel@10mb.dk
Kirsten Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.h.
tlf. 9842 2722
Jette N. Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.v.
tlf. 2252 5999, Mail: stine1234@hotmail.com
Cindy Pedersen, Knudensvej 66, st.v.
tlf. 9843 8306
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jonna Nielsen, Knudensvej 31, st.v.
tlf. 9843 5701, Mail: jkn@mail.dk
Annette Kulk, Knudensvej 82, 1.h.
tlf. 2225 4104, Mail: kulk36@hotmail.com
Ulla Thøgersen, Knudensvej 37 st.v.
tlf. 9842 5806

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429
Viceværter
Område:
Abildgårdsvej 43-49 og Lindegårdsvej 1-33:
Jesper Hansen, tlf. 2333 5712
Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:
Per Vilsøe, tlf. 2333 5713
Knudensvej 46-68 og Abildgårdsvej 24-30 og
Knudensvej 33-45:
Benny Porsmose, tlf. 2333 5714
Knudensvej 27-31, 9A-11F, 13A-13G og
Rosborgvej 2-6 og Stenbakkevej 29-71, 38-78:
Peter Jensen, tlf. 2333 5715
I afd. 1 deler Emil Fynbo, Stenbakkevej 57,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget
blad, så henvend dig her.
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DET GAMLE VESTERPORT
Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Tak til afdelingsbestyrelsens afgående
formand, Kirsten Nielsen.
Kirsten trådte til, da Bruno Mûller
fratrådte og har gjort et glimrende arbejde
i det år, der er gået. Hun besluttede dog at
overlade posten til en ny formand, men
fortsætter som “menigt medlem” i den
nye bestyrelse - og denne beslutning er
alle glade for.
Igen tak for et godt samarbejde i det forgangne år.
På beboernes vegne,
afdelingsbestyrelsen

Hække i afdeling 1
- Det Gamle Vesterport
I afdeling 1 er en hæk ikke bare en hæk!
På billederne er der vist en lille del af de
mange formklippede hække her i afdelingen. Der er meget at se på for vores beboere og byens borgere, så en gåtur rundt
i afdelingen kan varmt anbefales.
Hækkene bliver ikke bare klippet, men
plejet med omtanke. Vinkler, rundinger,
højder, farver osv. skal passe sammen.
Hilsen
Per Ritter

HUSK - at det er forbudt at
ryge i kælder, vaskeri osv.

... et blad for beboere - lavet af beboere
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AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

Nyt legestativ
Efter legepladsinspektion i december
2013, blev der konstateret råd i legestativet på Knudensvej.
Der blev straks handlet fra afdelingsbestyrelsen og driften, som var enige om,
at det skulle fjernes med det samme, så
ingen kunne komme til skade på det.
Et nyt legestativ skulle der så til.
Efter lidt leveringstid og byggetilladelsen osv., stod det klar i juli.
På billedet kan man se, at der er lidt af
hvert på stativet.
Så god fornøjelse til børnene.
Hilsen
Per Ritter

TRAILER
PARKERING
Spørg viceværten om der er en
ledig plads til parkering af
trailer i Trailergården

Gæsteværelse
For leje af gæsteværelserne:
tag kontakt til
Kirsten Nielsen
tlf: 9842 2722
Hvis du ikke træffer
Kirsten så ring til Jonna
Nielsen
tlf: 9843 5701

Det nye legestativ på Knudensvej
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... et blad for beboere - lavet af beboere
Uddrag af afdelingsmøde i afd. 1
den 17. september 2014 i gildesalen Abildgårdsvej.
Mødet blev indledt med spisning. Der var
85 personer incl. administration og drift
samt en enkelt gæst. Senere til det ordinære møde kom der yderligere 12 personer samt flere gæster.
Efter spisningen bød Kirsten Nielsen
velkommen til de fremmødte inkl. gæster
og derefter blev Lars Fogh-Andersen
foreslået og valgt til dirigent.
Jonna Nielsen blev valgt som referent og
Laila Bendixen, Irma Klausen og Lars
Bering Hansen blev valgt til stemmetællere.
Kirsten Nielsen fremlagde beretningen for
afdelingen. Beretningen var omdelt til alle
beboere før mødet, og den blev godkendt
uden spørgsmål.
Herefter fremlagde Henning Jørgensen
driftsbudgettet for 2015. Han forklarede,
hvorfor huslejen pr. 1.1.2015 vil stige med
1,40% svarende til 11 kr. pr. m2. Stigningen skyldes bl.a. stigning i ejendomsskatterne og administrationsbidraget. Han henviste til det udsendte budgetforslag, hvoraf
det ligeledes fremgår, at garagelejen vil
stige til 225 kr. pr. 1.1.2015.
Kim Dalby fremlagde herefter driftsbudgettet, og budgettet blev enstemmigt vedtaget.
Under punktet forslag var der indkommet
3 forslag.
Forslagene var ligeledes omdelt til alle beboere – og der var forslag om følgende:
Forslag 1 – forslag om at husordenen ændres, så det bliver tilladt at have en indekat
og en lille hund på Stenbakkevej. Forslaget
blev forkastet, da forslagsstilleren ikke selv
var til stede.
Forslag 2 – overvågning i kældrene, da der

har været en del indbrud. Forslaget blev
forkastet.
Forslag 3 – forslag om ændring af regler
vedr. udlejning af garager, således at det
kun er muligt at leje en garage, hvis man
ejer en bil. Forslaget blev trukket, da forslagsstilleren ikke selv var til stede.
Herefter var der følgende valg til afdelingsbestyrelsen og suppleanter:
Lene Heisel blev enstemmigt valgt til ny
afdelingsformand.
Jette Nygaard Nielsen blev genvalgt
sammen med Kirsten Nielsen og Ulla
Thøgersen til afdelingsbestyrelsen. De 2
sidstnævnte var blevet overtalt til at fortsætte.
Til 1. suppleant valgtes Jette Lind
Sørensen og til 2. suppleant valgtes Lars
Bering Hansen.
Under punktet eventuelt takkede Lene
Heisel for valget til afdelingsformand og
orienterede om, at der vil blive afholdt
en beboerfest den 24. oktober. Hun opfordrede folk til at komme og deltage.
Hun takkede Kirsten Nielsen for at have
været afdelingsformand i det forgangne
år, samt takkede hende for at hun ville
være medlem af afdelingsbestyrelsen og
dermed ikke helt stoppede.
Der var flere, der var interesserede i om
man vil gøre noget ved mågerne, og Kim
Dalby oplyste, at der er tiltag i gang omkring det.
Flere ville høre om pladser og opladning til
crossere, og det blev oplyst, at der allerede
findes pladser ved gavlen af Knudensvej
52 til det.
Herudover ønskes der tydeligere nummerering af/ved rækkehusene, og det vil
der ligeledes blive set på.
Mødet sluttet uden pauser kl. ca. 20.30.
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AFDELING 1

DET GAMLE VESTERPORT

DET GAMLE VESTERPORT
HOLDER BEBOERFEST !!!
I GILDESALEN PÅ ABILDGÅRDSVEJ 35

Fredag den 24. oktober 2014 kl. 18.00
Husk at tilmelde dig hos Jonna på
tlf. 9843 5701 senest den 22. oktober 2014.
Pris pr. deltager kr. 110,Rigtigt god mad
God kaffe

Dans til levende god musik

Amerikansk lotteri med fine præmier
Drikkevarer kan købes til favorable priser
ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE
Kom og vær med til en rigtig hyggelig aften. Medbring
din ægtefælle/samlever eller bare en god ven/veninde og
tilbring en aften med god mad og dejlig musik.
Venlig hilsen FESTUDVALGET
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AFDELING
Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen
Formand Hanne Christiansen

Formand
L. P. Houmøllers Vej 136, tlf. 2064 5071

Lene
Knudensvej 82, 2.v.
Mail: Heisel,
harchr@dlgmail.dk
tlf. 2073 1708, Mail: l.heisel@10mb.dk
Kasserer Bent Søegaard
L. P. Houmøllers Vej 156, tlf. 4019 7251
Kirsten
Nielsen, Lindegårdsvej 45, st.h.
kirsten-bent@turbofiber.dk
tlf. 9842 2722
Sekretær/Beboerblad Henning Conradsen
Jette
N. Nielsen,
45, st.v.
Bangsbovej
32, Lindegårdsvej
3.v. tlf. 3022 0948
tlf.
2252
5999,
Mail:
stine1234@hotmail.com
Mail: henning.conradsen@gmail.com
Cindy
Pedersen,
66, st.v.
Søren Stig
Meyer,Knudensvej
Elius Andersens
Vej 11,
9843 6331,
8306 Mail: meyer@nordfiber.dk
tlf. 2481
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Lis Schmidt, Pr. Dreslers Vej 21, 3.h.
Tlf.
2144
5315 Knudensvej 31, st.v.
Jonna
Nielsen,
Mail:
lissch@gmail.com
tlf. 9843
5701, Mail: jkn@mail.dk
HenningKulk,
Kraglund,
Bangsbovej
12, 1.v.
Annette
Knudensvej
82, 1.h.
Tlf.
52724104,
2753 Mail: kulk36@hotmail.com
tlf. 2225
Mail: aasekraglund@gmail.com
Ulla Thøgersen, Knudensvej 37 st.v.
Erik
Madsen,
tlf. 9842
5806 Bangsbovej 18, 3.h.
Tlf. 2245 3532, Mail: madsen-erik@get2net.dk

Driftschef

Lokalinspektør
Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Anders
Hansen, tlf14,
2333
5722.3409
Privat: Fiskergade
tlf. 2398
Lokalinspektør
Privat: Otte Sverdrupsvej 14
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Viceværter
/ Område:
Privat: Horsensgade
22, tlf. 6073 4429
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
Per
Larsen, tlf. 2333 5725
V
iceværter
Pr. Dreslers Vej 65-87:
Område:
Abildgårdsvej
og Lindegårdsvej
1-33:
Anders Hansen,43-49
tlf 2333
5722
Jesper
Hansen,
tlf. 21-31,
2333 53-63:
5712
Pr. Dreslers
Vej 6-16,
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Lindegårdsvej 35-63 og Knudensvej 70-84:
Pr. Dreslers
18-60
og Gl. Skagensvej:
Per
Vilsøe, tlf.Vej
2333
5713
Vicevært, tlf. 2333 5721
Knudensvej
24-30Vej
og
Bangsbovej 46-68
19-25og
ogAbildgårdsvej
L. P. Houmøllers
Knudensvej
33-45:
28-178 og Pr. Dreslers Vej 1-19+33-51:
Benny Porsmose,
Henrik
Sørensen,tlf.
tlf.2333
23335714
5724
Koktvedparken
1-11
og 2-613A-13G
og
Knudensvej
27-31,
9A-11F,
og
Birketoften,2-6
Toftegårdsvej
50: 29-71, 38-78:
Rosborgvej
og Stenbakkevej
Ole
tlf. 2333
PeterChristiansen,
Jensen, tlf. 2333
57155726
I afd. 4 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrups
I afd.
Fynbo, Stenbakkevej
57,
Vej
141ogdeler
MaiEmil
S. Christensen,
Rammelhølvej
300,
9870 Sindal,
ud. noget
Har du
Beboerbladet
ud.Beboerbladet
Har du ikke fået
ikke
noget blad,
blad,fået
så henvend
dig så
her.henvend dig her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Formanden har ordet

Beboermødet
Mandag den 8. september afholdtes beboermøde i afd. 4.
Mere end 100 beboere havde meldt sig
til fællesspisning, hvor vi nød cafeens
lækre buffet.
Der blev uddelt 182 stemmesedler.
Afdelingsbestyrelsens beretning og
driftsbudgettet for det kommende år
blev godkendt.
Ligeledes blev de af bestyrelsen fremsatte forslag godkendt.
Det drejer sig om Afd. 4’s husorden
samt lejebetingelser og priser ved leje af
Centersalen.
Der var fra en beboer fremsat forslag om renovering af den lille gildesal
ved Dagli`Brugsen. Dette forslag blev
trukket tilbage, da fremtidig anvendelse
af denne sal vil blive vurderet i sammenhæng med anvendelsen af børnehavens
tomme lokaler.
Med hensyn til valg af medlemmer til
afdelingsbestyrelsen, ønskede vi i afdelingsbestyrelsen at vælge medlemmer
og suppleanter hver for sig, for at prøve,
om dette kunne tiltrække flere interesserede.
Der var genvalg til bestyrelsen til Bent
Søegaard og Henning Kraglund samt
nyvalg til Søren Stig Meyer. Da kun
de tre stillede op til valg, blev de valgt
uden afstemning.
Til valg af suppleanter var der 4 opstillede, og stemmerne blev fordelt
således:
Elsebeth Rasmussen 152 stemmer
Christian Fischer 135 stemmer
Henrik Persson 101 stemmer
Allan Sørensen 98 stemmer.
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AFDELING 4
Derefter er de tre førstnævnte nyvalgte
suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
Velkommen til jer alle, gamle og nye
medlemmer.
Pernille Normann Nielsen ønskede at
udtræde af afdelingsbestyrelsen.
Fra afdelingsbestyrelsens side retter vi
en stor tak til Pernille for hendes arbejde
og aldrig svigtende engagement.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Modige besøgende deltog, ved udfyldelse af en tipskupon om afdelingen,
i lodtrækning om muleposer fra Vesterport.

Under eventuelt blev der stillet en del
spørgsmål om renoveringen. NCC`s
repræsentanter og direktør Steen Møller
Andersen svarede beredvilligt på
spørgsmålene.
Lis Schmidt fra bestyrelsen havde valgt
at fortælle sin personlige oplevelse af,
hvordan det er at være ”renoveringsramt”. Som hun sagde: ”De støver, de
sviner, de larmer, de borer”.
Ja, vil jeg sige til Lis og alle jer beboere, som nu ikke skal tage sorgerne
på forhånd, I skal igennem det samme,
og alle ved, at håndværkere støver. Men
”de” er jo det firma, som efter en lang
demokratisk process er blevet valgt til
at udføre en tiltrængt renovering, som
ender med, at vi har nogle gode tidssvarende boliger.
Der er indrettet et par lejligheder, som
man kan låne, hvis man i en del af renoveringsperioden, ikke kan være i sin
lejlighed.
Husk at læse referatet fra beboermødet,
på www.vesterport.dk.
Markedsdag ved brugsen
Torsdag den 4. september holdt
Dagli`Brugsen markedsdag. Afdelingsbestyrelsen deltog med en fin stand,
hvor vi oplyste om Vesterport, især om
afdeling 4 og renoveringen.
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Loppemarked
Lørdag den 13. september var der arrangeret loppemarked i Beboerhuset.
Der var mange beboere som ønskede at
deltage med en stand, og der var godt
gang i salget rundt om. Bestyrelsen
solgte kaffe og kage og hele arrangementet gav et pænt beløb til Beboerhusets kasse.

... et blad for beboere - lavet af beboere
Der udkommer et Møllenyt med
nærmere oplysninger om festen og
tilmelding i god tid forinden.
Petanque
De gule opslag om undervisning i
petanque hænger stadig i udhængsskabene. Anne Marie Pedersen, Bangsbovej 4, tlf. 40143803, vil stadig gerne
kontaktes og stille sig til rådighed
for undervisning, så flere kan opleve
glæden ved dette spil.
Til slut vil jeg ønske jer alle et godt
efterår; inden længe er det flotte farveskift i vores natur omkring os godt i
gang.
Venlig hilsen Hanne Christiansen

Renoveringen
Her kommer et par billeder fra renoveringen i afdeling 4 - taget en formiddag
sidst i august 2014.
Foto: Henning Conradsen
Pernille havde gjort et kæmpearbejde
for at få det hele til at lykkes, og det blev
et godt arrangement, som bestemt skal
gentages.
Energi/miljø
I afdelingsbestyrelsen har vi drøftet
muligheden for energibesparende tiltag,
og det er aftalt med driften, at der påbegyndes udskiftning af pærer til LEDbelysning. Det koster lidt i investering,
som dog hurtigt tjener sig ind.
Kommende aktiviteter
Husk det nu: Juletræsfesten er planlagt
til søndag den 7. december i Beboerhuset. Sæt kryds i kalenderen.
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AFDELING 4

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Provst Dreslers Vej 21-31 eller Provst
Dreslers Vej 1-19 og 33-51 skal du registrere dig under Provst Dreslers Vej 29.
Provst Dreslers Vej 34-60 skal du registrere dig under Provst Dreslers Vej 38.
Provst Dreslers Vej 53-63 skal du registrere dig under Provst Dreslers Vej 57.
Provst Dreslers Vej 65-87 skal du registrere dig under Provst Dreslers Vej 67.
Bangsbovej 4-34 skal du registrere dig
under Bangsbovej 4.
Bangsbovej 19, 21, 23 og 25 skal du
registrere dig under Bangsbovej 21.
L.P. Houmøllers Vej 28-178 skal du registrere dig under L.P. Houmøllers Vej 28.

VIGTIG information til afdeling 4
Dette er en information til alle beboere
i afdeling 4.
Forsyningen
I september måned havde Forsyningen
lukket for fjernvarmen 5-6 gange. Derfor denne information.
Du kan tilmelde dig sms-service på Forsyningens hjemmeside www.forsyningen.dk - så vil du modtage en sms, når
der sker lukning af vand/varme.
Bor du:
Provst Dreslers Vej 6-16 eller Elius Andersens Vej 1-15 skal du registrere dig
under Provst Dreslers Vej 12.
Provst Dreslers Vej 18-32 eller Elius
Andersens Vej 17-23 skal du registrere
dig under Provst Dreslers Vej 26.
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Hilsen
Anders Hansen

Tilbageblik fra Aktivitetshuset
i sydbyen
Sommerfest
Torsdag den 19. juni var dagen kommet, hvor vi skulle afholde vores årlige
sommerfest. I mange år har vi haft tradition for, at der er en kendt musiker, der
gæster os. Denne gang havde vi besøg
af Bo Young, som er søn af afdøde Jodle Birger.

... et blad for beboere - lavet af beboere
Han sang både sine egne numre og
hans fars store hits. En dejlig dag med
underholdning i topklasse og god hjemmelavet mad fra køkkenet, og nyopgravede kartofler fra Vasen, som frivillige havde gravet op om onsdagen.
Dette er også en tradition, vi har haft
igennem mange år, men da det var den
sidste sæson Vasen havde åben, må vi
finde nye græsgange fra næste år. Alle
havde en dejlig dag og gode minder at
se tilbage på.
Jordbærdag
Torsdag den 10. juli var det jordbærtid,
og tiden var kommet, hvor vi traditionen tro drog til Vasen for at plukke jordbær. En flok frivillige og personale tog
af sted fra morgenstunden for at plukke
løs, og det blev til godt 80 pund. Da de
vendte hjem fra Vasen stod køkkenpersonalet klar til at fremtrylle de skønneste
kager til eftermiddagens ta`selv bord.

Alle hyggede sig med de dejlige kager,
og der var måske nogen som havde lidt
ondt i maven, da dagen var omme. En
dag, som der er mange, der igen ser
frem til.
Folkedans
Torsdag den 17. juli var en varm
dag midt i sommerferien. De danske
folkedansere holdt landstævne i Frederikshavn i år og derfor havde vi sagt
ja til at de kunne gæste os og fremvise
en flot opvisning. Det var dansere fra
Midtjylland der gæstede os.

De gav en flot opvisning i deres flotte
dragter, en dag som var godt besøgt
trods den gode sommervarme.
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MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTEN

Hotdogdag
Torsdag den 4. september havde vi besøg af en pølsevogn, som var blevet
sponsoreret af Sparekassen Vendsyssel
og Nybolig.

Igen i år viste vejret sig fra sin pæneste
side, det rød/hvide telt var på plads, bordene fint pyntet med duge og blomster,
og Trækfuglene spillede op, og der var
god musik hele dagen. Der var flere af
brugerne, der var gæstesolister, og gav
et lille nummer sammen med orkesteret.

Lotte og Lisbeth stod for at lange pølser
over disken, og der var pølser nok til
alle. Marianne var den der tog imod
penge og holdt styr på de opståede
køer. En dag hvor solen strålede fra en
klar himmel, så der var rigtig vejr til at
sidde udenfor og nyde en hotter og en
kongobajer.

Der var gang i lykkehjulet, som hvert år
bliver passet af en bestemt beboer og en
personale. Lopperne skiftede ejere og
det muntre køkken gjorde det af med det
overskydende porcelæn, og mange var
heldige at vinde fine præmier i Amerikansk lotteri. Der blev fortæret kager,
kaffe, is og øl og sodavand i rigelige
mængder. Til frokost var der gang i grillen, og der var grillpølser til alle.

HUSK VORES ÅRLIGE JULESTUE ER I ÅR LØRDAG DEN 29.
NOVEMBER FRA KL. 10-14.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER.
Mange kærlig hilsner
Aktivitetsleder, Annette Weesgaard.

Tilbageblik fra Koktvedparken
Sommerfest
Forberedelserne havde stået på længe.
Der havde været gang i kagebagningen
i hele Koktvedparken, og endelig blev
det den 25. juni, hvor ca. 160 glade
og forventningsfulde beboere og deres
venner fra andre institutioner, samt personale, var samlet i Koktvedparken til
den årlige sommerfest.
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Koktvedparken takker alle, der har
været med til at sponsere på en eller
anden måde, og til alle, der ydede en
indsats for, at så stort et arrangement
kan fungere. Overskuddet fra festen er
gået til en stor flot grill, som skal bruges
i vores bålhytte, og der håber vi, at beboerne kan få mange gode fælles oplevelser. Festen var en succes, og vi glæder
os allerede til en ny i 2015.
Hilsen personalet

AFDELING 5
Afdelingsbestyrelsen
Formand/Kasserer

Mette Hedegaard Steenberg, Fregatvej 221
Tlf. 5115 8967
Mail: mh.steenberg@gmail.com

Næstformand

Anne-Mette Enevoldsen, Fregatvej 205
Tlf. 6177 7463
Mail: metski1988@gmail.com

Referent

Flemming Nielsen, Fregatvej 109
Tlf. 2052 8997
Mail: flemmingstricker@msn.com

Skurudvalg/Trailerudvalg

Vivi Larsen, Fregatvej 341
Tlf. 4159 5868
Mail: viv_lar@hotmail.dk

Hegns/Haveudvalg

Egon Knudsen, Fregatvej 71
Tlf. 2174 7649
Mail: evk1947@gmail.com

Husdyrudvalget

Birthe Madsen, Fregatvej 229
Tlf: 2422 4567

Inspektør

Jens Ole Nielsen, Prisevej 4
Privat tlf. 2343 8219

Viceværter
Område:

Fregatvej 9-51 og 71-279:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5732
Fregatvej 281-417, Prisevej 32-70 og 3-79:
Per Christensen, tlf. 2333 5733
Fregatvej 1-7 og 53-69, Flotillevej 2-144,
Prisevej 2-30:
Leon Møller, tlf. 2333 5731

I afd. 5 deler Julie Steenberg, Fregatvej 221,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget
blad, så henvend dig her.

FÆLLEDBO
Nyt fra Afdelingsbestyrelsen
Så går sommeren mod enden, hvilket
betyder at vi har overstået vores årlige
afdelingsmøde. I den forbindelse måtte
vi desværre i år sige farvel til Britta
Bugge, som har valgt at trække sig fra
bestyrelsen. Derfor vil vi gerne takke
Britta, for den energi du har lagt i bestyrelsesarbejdet, vi kommer til at savne dig.
I år var to af vores afdelingsbestyrelsesmedlemmer på valg, nemlig Vivi Larsen
og Anne-Mette Enevoldsen. Vi er glade
for, at I beboere har besluttet, at vi kan
beholde de to i afdelingsbestyrelsen,
begge for 2 år. Da Britta valgte at trække
sig før tid, skulle der et nyt ansigt i afdelingsbestyrelsen, her siger vi velkommen
til Egon Knudsen, som er valgt for 1 år.
Afdelingsbestyrelsen havde ikke nogle
suppleanter, derfor skulle der også findes
nogle til disse poster. Her stillede Birthe
Madsen og Camilla Hejlesen op, begge
blev valgt ind, Birthe som 1. suppleant,
og Camilla som 2. suppleant.
Det er i år derfor blevet til 3 helt nye ansigter i afdelingsbestyrelsen. Vi byder jer
alle velkommen. Vi ser frem til at lære
hinanden at kende som ny afdelingsbestyrelse og til et godt samarbejde.
Kort tid efter det årlige afdelingsmøde,
har vi som ny afdelingsbestyrelse, haft
konstitueringsmøde, hvor de forskellige
udvalg og poster i afdelingsbestyrelsen
skulle fordeles mellem os. Fordeling er
således: Mette Steenberg, afdelingsformand og kasserer. Anne-Mette Enevoldsen, næstformand. Flemming Nielsen,
referent/sekretær. Vivi Larsen, skurudvalget. Egon Knudsen, hegns- og
haveudvalget. Birthe Madsen, husdyrudvalget.
Hilsen afdelingsbestyrelsen
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AFDELING 5
Uddrag af referat fra afdelingsmøde den 10. September 2014
Hele referatet kan ses på Vesterports
hjemmeside, samt rekvireres i Vesterport.
Dirigent: Advokat Lars Fogh Andersen
Referent: Peter Steenberg
Stemmetæller: Donna Mclauhlin, Jan
Oddershede, Tina Mortensen, Peter
Bang Nielsen og Martin Fuglesang.
Der var fremmødt fra 70 lejemål og udleveret 140 stemmesedler.
Afdelingsbestyrelsens beretning ved formand Mette Steenberg.
Hele beretningen kan ses på Vesterport
hjemmeside, samt rekvireres i Vesterport.
Så er afdelingsbestyrelsen klar til at tage
fat på et nyt år, men først et kort tilbageblik på det forløbne år:
Siden sidst, har vi opdateret husordenen
med de sidste tre års indkommende forslag og sammensat den brugervenlig, så
nu er den up to date. Nu håber vi så, at
alle vil overholde den, så vi ikke føler, at
vi skal lege politi overfor hinanden herude.
Nogen gange går det galt, så en beboer
klager over en anden.
Vi har hørt fra flere beboere, at Vesterport ikke gør noget, når de klager.
Det har vi skrevet et afsnit i den udsendte
beretning om, så dem der er interesseret
kan læse om Vesterports behandling af
klager. Konklusionen er, at beboerne generelt har for høje forventninger til klagens behandling.
Årets arbejde
Noget af det første vi gjorde som ny
afdelingsbestyrelse, var at renovere
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FÆLLEDBO
fælleshuset, da vi syntes det trængte til
en modernisering. Vi er selv ret stolte af
det endelige resultat.
Derudover har vi forsøgt at gøre noget
for børnene i løbet af året i form af juletræsfest, påskejagt og heksejagt. Det
blev der taget godt imod.
I løbet af sommeren gentog vi succesen
fra sidste år med boldspil på boldbanen,
og der var næsten ingen skader.
Derudover har vi stadig noget at se til. Vi
har købt en trailer, som kunne ses ude
foran. Og så har vi gang i et legeplads
projekt, men dette fortalte Vivi mere om
senere.
Endeligt skal vi selvfølgelig i det kommende år, tage os af de forslag som bliver vedtaget i aften.
Til slut vil vi i afdelingsbestyrelsen sige
tak til driften, klubberne og administrationen for det gode samarbejde vi har
haft, og håber det bliver lige så godt i det
kommende år.
Vi glæder os til at gå i gang med det nye
år og håber, at beboerne vil bakke op
om det, som vi arrangerer, ligesom I har
gjort i år.
I er selvfølgelig alle sammen velkommen til at henvende jer i løbet af det
kommende år, hvis i har ideer til, hvad
vi skal lave.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Økonomichef Henning Jørgensen fremlagt budget for 2015 - Huslejestigning
med 3,1 % eller ca. 20 kr. pr. m2 pr. år.
Inspektør Jens Ole Nielsen fremlagde
langtidsbudgettet. Budgettet blev godkendt.
Forslag 1: Tagudskiftning (de røde huse)
Forslag er stillet af afdelingsbestyrelsen
og administrationen.

... et blad for beboere - lavet af beboere
Forslag vedtaget, med overvejende fler- Birthe Madsen – 1. Suppleant.
Camilla Heilesen – 2. Suppleant.
tal.
Forslag 2: Modernisering af badeværelser – de gule gårdhuse. Forslag er
stillet af afdelingsbestyrelsen og administrationen.
Forslag vedtaget, med ca. 8 imod og 7,
som undlod at stemme.
Forslag 3: Nye badeværelser. Forslag er
stillet af Karin Christensen, Flotillevej
16 - Forslaget tilbagetrukket.
Forslag 4: P-pladser. Forslag er stillet af
Britta Bugge, Flotillevej 78
Forslag tilbagetrukket.
Forslag 5: Brug af vedligeholdelseskonto. Forslag er stillet af Karin Christensen,
Flotillevej 16 - Forslag vedtaget.
Forslag 6: Røg- og dampfri gildesal.
Forslag er stillet af afdelingsbestyrelsen Forslag vedtaget.
Forslag 7: Dampfri fælleshus. Forslag er
stillet af afdelingsbestyrelsen - Forslag
vedtaget.
Forslag 8: Ændring af ordlyd i husorden.
Forslag er stillet af afdelingsbestyrelsen
Forslag vedtaget.
Forslag 9: Ændring af ordlyd i husorden
Forslag er stillet af afdelingsbestyrelsen Forslag forkastet.

Eventuelt: Legeplads
Præsenteret af afdelingsbestyrelsesmedlem Vivi Larsen på vegne af bestyrelsen.Sidste år blev der på mødet besluttet, at flytte nogle volde omkring den
lille røde hoppepude, og lave en legeplads, enten med nye eller gamle legeredskaber.
Afdelingsbestyrelsen fremlagde en tegning med 2 volde, i stedet for de nuværende 4 volde, samt en ny legeplads.
Legepladsen bestod af junglesti, rutchebane, hængekøjer, bænksæt og karrusel.
Legepladsen bliver forsøgt sponsoreret
igennem fonde, så det ikke kommer til at
koste nogen noget. Man har valgt at anlægge ny legeplads, da det koster næsten
det samme at flytte de gamle.
Der kom i første omgang en del kritisk
modspil til legepladsen. Nogen ønskede
at beholde det grønne område, og nogen
ønskede ikke at betale for endnu en legeplads.
Der kom også positiv opbakning, da
nogen mente at det grønne område er et
mere passende sted at lege, end ved den
store røde hoppepude.
Mette, Vivi og Steen lukkede diskussionen ved at pointere at beslutning er vedtaget for et år siden, og at fonde betaler
for legepladsen, ikke beboerne.

Forslag 10: Vedr. Parkering – tilføjes i
Afslutning
husorden. Forslag er stillet af afdelingsAfdelingsformanden Mette Steenberg
bestyrelsen - Forslag vedtaget.
takkede for en god aften, med blomster
Valg af medlemmer til afdelingsbestyr- til Britta Bugge, som tak for hendes arelsen:
bejde i afdelingsbestyrelsen
Vivi Larsen blev genvalgt for 2 år.
Dirigenten Lars Fogh Andersen takkede
Anne-Mette Vinther Enevoldsen blev
endeligt af til slut.
genvalgt for 2 år.
Egon Knudsen blev valgt for 1 år.
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AFDELING 5
EN TUR TIL BANKO

FÆLLEDBO

SIDSTE HAVECONTAINER 2014

Banko, ja det er vel noget for gamle
kvindelige pensionister, men nej, den
myte blev aflivet, da jeg gik en tur til
banko. Der var folk i alle aldre, lige fra
13 år og opefter, og begge køn var lige
stærkt repræsenteret. Der blev snakket
og latteren lød i lokalet. Min nysgerrighed var stor, så jeg begyndte at stille
spørgsmål til de fremmødte.
Hvorfor går I til banko?

Søndag den 19. oktober
kl. 11–12 og kl. 15–16
Mandag den 20. oktober
kl. 17–18

Jeg havde forventet, at svarene ville lyde
ens: For at vinde, men nej svarene var:
Vi nyder den sociale hygge og snak. Vi
drikker kaffe, sodavand, en enkelt øl.
Spiser kage, oste- og rullepølsemad, til
billige penge.

Mødereferater

Rigtig mange sagde: Når der nu er folk,
der vil bruge tid og energi på at arrangere banko, skal vi da som beboer også
støtte op om det.
En beboer udtalte: Jeg er lige flyttet til
Frederikshavn og bosat her i Fælledbo.
Tænkte at her til banko, kunne jeg lære
nogle af de andre beboere at kende. Og
som du kan se, vi snakker allerede livligt.
Billeder fra en bankoaften kan ses på
næste side.....

!!! VIGTIGT !!!

Hvis man ikke læser de
meddelser, som kommer
fra Vesterport og afdelingsbestyrelsen,
fritager det ikke beboerne
for ansvar.
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Et kort referat af afdelingsbestyrelsens møder bliver
anbragt i udhængsskabet ved
indgangen til vaskeriet kort tid
efter mødets afholdelse.
Du kan også læse referatet
på Vesterports hjemmeside
under afdeling 5.
Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens
møder:

Afdelingsbestyrelsen afholder
møde hver den første tirsdag i
måneden kl. 18.30.
Du er velkommen til at kigge ind,
hvis du/I har noget på hjertet eller
noget I brænder for at dele.
Dette kan ske i den første time
af bestyrelsesmødet.

Afdelingsbestyrelsen

... et blad for beboere - lavet af beboere
Billeder fra en god banko aften

Havekonkurrence
Som I beboere nok husker, havde vi i
juni måned en havekonkurrence om,
hvem der havde Fælledbos mest velholdte have? Konkurrencen gik ud på,
at I som beboere, kunne nominere den
have, man synes fortjente en chance for
at vinde denne pris.
Vinderne er fundet og har fået overrakt
deres præmier. 3. pladsen gik til John
Rasmussen, Prisevej 6, 2. pladsen gik til
Thomas Vang, Fregatvej 227.
Vinderen og dermed 1. pladsen gik til
Lone Hansen, Prisevej 23.
Tak til alle jer, der valgte at deltage i
konkurrencen og var med til at nominere
de forskellige haver.
Her ses billeder af de tre vindere med
deres flotte præmier.
Afdelingsbestyrelsen
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FÆLLEDBO

FælledboklubberneSommer
- også noget for dig

Det er sommer
Bankoklubben Solen skinner
Glæden
kommer
Spillet afholdes på fastlagte søndage
kl. 13.30
Det9694
giver røde kinder   
Britta Bugge, tlf. 2196
Jordbærerne er søde
Dartklubben Himlen er blå
Hygge-dart Hjemmet er øde
Folk er ude at gå   
Fredag kl. 19 - 23
Aldersgrænse 18 årFuglene synger
Haverne
Lone og Jørgen Nielsen, tlf. 5051
0071 gror
Livet igen begynder
Poolklubben Her hvor jeg bor
Tirsdage kl.			
19 - 22
			
Ukendt
Sodavand og øl medbringes selv
Kim Christiansen, tlf. 4044 4534
Square Dans
Kontaktperson Jan Vinther, tlf. 4248 6660
(se bagside af Beboerbladet)
Børne- og ungdomsklubben Wildbassen
Spil, pc, internet, bage m.m.
Fra 4 år og opefter.
Torsdag kl. 16.30 - 18.00
Karina Nielsen, tlf. 2348 6564
MØD OP FØRSTE GANG, HVOR PROGRAMMET
TILRETTELÆGGES FOR 2014/2015
KOM OG VÆR MED !!
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ENGPARKEN / SØPARKEN

Afdelingsbestyrelsen

Formanden har ordet

Formand

Gurli Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361 / 2076 4361
Mail: gurlinielsen@nordfiber.dk
Johnny Kongsø, Engparken 38
Tlf. 4041 0940
Max Jensen, Engparken 37
Tlf. 2297 4317
Mail: mdj@nordfiber.dk
Erik Holst, Engparken 18
Tlf. 2423 0053/98428982
Jette Wilster, Engparken 124
Tlf. 3080 5882

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Viceværter

Område:
Engparken 1-209:
Anker Vesterskov, tlf. 2333 5734

I flere år har jeg glædet mig til, at
jeg kunne sige, at nu er den længe
ventede renovering endelig kommet i
gang. Der arbejdes på højtryk for at få
afsluttet første gård, og arbejdet i gård
nummer 2 er allerede godt i gang.
Landskabsarkitekten hos C. C. Contractor A/S har lavet et spændende
oplæg til, hvordan gårdene kunne
indrettes. Den 21. august blev der
afholdt et legepladsmøde, hvor der
deltog 37 voksne og 17 børn. Alle
gårdene var repræsenteret. Det var
rigtigt dejlig, at så mange mødte op,
for det vidner om, at vi har beboere,
der er meget interesserede i at få
indflydelse.
Landskabsarkitekten
fremlagde sine ideer for gårdene, og
derefter satte deltagerne sig ”gårdvis”
for at drøfte, hvordan de ønskede, at
deres gård skulle være. Der var en
livlig snak, men alle gårde blev enige
om, hvilke forslag de ønskede. Per
Hansen og Erik Holst sørgede for,
at der var grillpølser til alle bagefter.
Det var et godt og positivt møde. Her
kommer lidt stemningsbilleder fra en
dejlig dag.

Søparken 1-7:
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

I afd. 6 deler Oliver Nielsen, Engparken
82, Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget
blad, så henvend dig her.
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ENGPARKEN / SØPARKEN

- HUSK -

Sankt Hans bålet på søen i Søparken
blev igen i år afholdt. Regionsrådsmedlem Tina Kjellberg holdt båltalen,
og hun holdt en fantastisk god og vedkommende tale. Vejret var heldigvis
med os, så der var mødt rigtigt mange
op for at se på bålet. Der var bestilt dej
til 125 snobrød, og al dejen blev brugt.
Til børnene var der endvidere gratis
popcorn, og det var utroligt populært.
En stor tak til opbakning til arrangementet, og især en stor tak til vores
ansatte, som altid er så hjælpsomme
med alt det praktiske. Der blev taget
en masse billeder den dag – og jeg har
taget lidt med her i bladet.
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Afdelingen har en trailer, som
beboerne kan leje.
Korttidsleje (4 timer)
koster 20 kr.
Langtidsleje (24 timer)
koster 50 kr.
Det er Max Jensen,
tlf: 2297 4317
eller
Per Paaske,
tlf: 5056 8117
der står for udlejningen, og de
kan kontaktes via telefon.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Aktiviteter i Multihuset
Banko
hver anden tirsdag (lige uger)
kl. 19.30
Børneklub
hver onsdag kl. 15.00-17.30
Whist
hver onsdag kl. 19.00

... et blad for beboere - lavet af beboere
Kort referat fra afdelingsmødet
Mandag den 22. september blev afdelingens ordinære afdelingsmøde afholdt. Afdelingen inviterede igen i år
til rigtig lækker og gratis mad før mødet; det var der cirka 50, der benyttede
sig af. Der mødte yderligere 30 – 35
beboere op til selve mødet.

Mandag den 22. september 2014 blev
der holdt ordinært afdelingsmøde i
Multihuset i Engparken.
Der er et kort referat her i bladet –
men det fulde referat kan læses på
www.vesterport.dk.
Med venlig hilsen
Gurli Nielsen, Formand

Advokat Lars Fogh-Andersen blev
valgt til dirigent og afdelingsfor-manden Gurli Nielsen fremlagde afdelingens beretning for det forløbne år.
Beretningen blev godkendt.
Økonomichef Henning Jørgensen
fremlagde budget for 2015. Huslejen stiger fra 1. januar 2015 med i
alt 172.000 kr., som svarer til 1,5%
eller ca. 10 kr. pr. m2/år. Kim Dalby
orienterede om de næste års forbrug
på langtidsbudgettet. Budgettet blev
vedtaget.
Der var stillet 3 forslag – Forslag 1
om den udskiftning af vinduer der
sker i forbindelse med renoveringen,
således at vinduerne skulle kunne
åbnes indad – forslaget blev trukket.
Forslag 2 – om ændring af husorden, forslag om tilladelse til at holde
kaniner, forslaget faldt
Forslag 3 – om opsætning af skure og
ændring af regler for at leje garage
– det blev besluttet at afdelingsbestyrelsen skulle arbejde med at lave et
konkret forslag til næste møde, hvor
behov og økonomi er klarlagt.
Gurli Nielsen blev genvalgt som formand med applaus. Johnny Kongsø,
Erik Holst, og Jette Wilster blev
valgt til afdelingsbestyrelsen. Henrik
Nielsen, Jens Hvid og Allan Hansen,
blev valgt til henholdsvis 1., 2. og 3.
suppleant.
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Under eventuelt var der lidt forskellige spørgsmål til C. C. Contractors
om renoveringen, der blev blandt
andet spurgt til en ny tidsplan. C. C.
Contractors oplyste at alle beboere
altid er velkomne til at komme i skurvognen for at få svar på eventuelle
spørgsmål.

ENGPARKEN / SØPARKEN
I weekenderne kan værelserne lejes af
beboere her i Engparken og Søparken.
Hvis I beboere har brug for lidt ro,
mens håndværkerne arbejder, er I
velkomne til at bruge Fælleshuset/Beboerhuset.

Formanden Gurli Nielsen, takkede for
en god og livlig debat, og bød de nye
medlemmer af afdelingsbestyrelsen
velkommen.
Hele referatet kan ses på www.vesterport.dk
Bodil Jensen

Fælleshuset/Beboerhuset
Da renoveringen er et omfattende arbejde vil det selvfølgelig påføre beboerne nogle gener, men husk at håndværkerne gør alt for, at renoveringen
sker så skånsomt for os som muligt.

I må meget gerne tage jeres nabo
med over til en kop kaffe og lidt hyggesnak. Gildesalen kan dog en gang
imellem være korttidsudlejet, men så
vil det fremgå af et opslag.
Vi håber, at I vil gøre brug af Fælleshuset/Beboerhuset, når larmen bliver
for slem.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Der er lavet 2 gæsteværelser her i
Fælleshuset/Beboerhuset. Værelserne
er i hverdagen forbeholdt beboere, der
har behov for at sove om dagen, f.eks.
fordi de har natarbejde.
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AFDELING
AFDELING 77
Afdelingsbestyrelsen
Formand / Beboerblad

Henny Nielsen, Søgade 6, st.
Tlf. 2396 5818
Mail: henny.hyldal@gmail.com
Hanne Gehlert, Rådhusstrædet 3, st.h.
Tlf. 6066 8109
Mail: hanne_gehlert@yahoo.dk
Anette Høgh, Rådhusstrædet 4, 1.h.
Tlf. 5292 3832

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429

Vicevært
Område: Danmarksgade 21, 22 og 24:
Søgade 2-10 og Rådhusstrædet 1-7:
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716

I afd. 7 deler Julie Steenberg, Fregatvej 221,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget
blad, så henvend dig her.

MIDTBYEN
Formanden har ordet
Kære alle i afdeling 7.
Så har vi afholdt beboermøde, tak for
sidst. Det var ikke det nemmeste jeg
har været med til. Afdelingsbestyrelsen var gået af, og vi skulle videre
derfra. Ny afdelingsbestyrelse :
Hanne Gehlert, Anette Høg, Pia Isaksen, Henny Nielsen. Vi ønsker det
bedste samarbejde og nye tiltag.
Der var forskellige afstemninger, hvis
udfald nok var præget af områdets
forskelligheder, lidt solidaritet ville
ikke skade. Her må der arbejdes for
en mere positiv indstilling til hinandens behov.
Der har i Danmarksgade været opstillet blomsterkasser, meget dekorative og velplejet af personalet på
Gimle, tak for det, vi har nydt synet
dagligt.
Den nye bestyrelse er knap gået i
gang, men der venter nye tiltag, som
vi håber beboerne vil støtte op om.
Efter denne fantastiske sommer, hvor
vi nødtvunget måtte krybe i skygge, er
det, alt andet lige, besværligt, at vi må
huske på at tage overtøj på, når vi
skal ud. Vi havde næsten glemt det.
Efteråret er så smukt, farvestrålende
og i år solrigt, at man bare bliver så
glad i sjælen.
I Søgade har vi fået en herlig terrasse,
der er placeret så perfekt , at aftensolens stråler varmer til sent på
aftenen.
Tak til den afgåede afdelingsbestyrelse, for jeres indsats, og alt godt
fremover. Det er nok alt for denne
gang. Ha’ et smukt efterår.
På afdelingsbestyrelsens vegne.
Henny Nielsen
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HÅNDVÆRKER AFDELINGEN
NYT KØKKEN ??

Vesterports
Håndværkerafdeling
kan nu også tilbyde dig:
● afslibning
● oliering og lakering af
gulve
● samt pålægning af vinyl &
gulvtæpper

Du får selv medindflydelse på
hvilket materiale og
udseende, dit køkken skal have.
Et nyt køkken koster dig max.
530,- kr. pr. måned – og hvis du
får boligstøtte, kan der søges
boligstøtte af denne stigning.
Mange får derved betalt deres
nye køkken i stigning af
boligstøtten.
Hvis du gerne vil have nyt
køkken – så kontakt Jens
Michael Jensen på tlf. 2566 3340.

Er du interesseret i dette,
så giver vi dig gerne et
uforpligtende tilbud.
Du kan evt. kontakte:
Håndværkerafdelingen
tlf. 9620 5430 - eller
Servicemester
Jens Michael Jensen
tlf. 2566 3340

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
			
			
			

Sønder Havnevej 28
9970 Strandby
Tlf. 9620 5430

Serviceafdelingen:
TØMRER, MALER & VVS:
Jens Michael Jensen
Tlf. 2566 3340			
Mail: jmj@vesterport-service.dk
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TØMRERMESTER,
Bjarne Kristensen
tlf. 2566 3390
Mail: bk@vesterport.dk

AFDELING 9
Afdelingsbestyrelsen
Formand - Beboerblad
Jytte Hansen, Havnefronten 62
Tlf. 9848 2621 ell. 2967 4317
Mail: jyt@bbnpost.dk
Anna Nørgaard, Havnefronten 32
Tlf. 4092 2123
Mail: norgaard@stambordet.dk
Arnold Sørensen, Fligen 20
Tlf. 9848 1925
Mail: akmas@hotmail.dk
Erland Eiersted, Stokken 11
Tlf. 3095 8441
Mail: erlandeiersted@hotmail.com
Hanne Aaen, Stokken 9
Tlf. 3031 0170
Mail: hanne-orla@nordfiber.dk

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Efter en utrolig dejlig sommer, hvor
det har summet med stemmer, der har
hygget sig udendørs, er vi nu parat til
at tage fat på de opgaver der venter.
I skrivende stund regner og blæser det,
og der er skumsprøjt på havet.
Nu hygger man sig inden døre.
Traditionen tro bliver der afholdt en
efterårsfest sidst i oktober - fredag
den 24. oktober - og der vil blive
sendt indbydelser ud først i oktober.
Den 15. september var der afdelingsmøde her i afdeling 9. Vi begyndte med lidt god mad og nød
vores nye stole.

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært
Område:

Strandgården, Nørregårdsvej 20-26 og
Grundtvigs Have 5-33:
Niels-Ole Rasmussen, tlf. 2333 5711

			

Stokken 1-24, Fligen 1-20, og Havnefronten
2-102, Søndervej 26:
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 9 deler Michelle Kvitsau, Abildgårdsvej 154, 9870 Sindal, Beboerbladet ud.
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig
til Administrationen.

.
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AFDELING 9

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Vinterens aktiviteter er så småt i gang.
Malekurset i Værkstedet ved Havnefronten er begyndt. Hver tirsdag eftermiddag er værkstedet reserveret i 4
timer til disse små kunstnere der undervises af Anni Snebang. Vi glæder
os til at se resultaterne.

Til budgettet var der spørgsmål
om lejestigningerne og om henlæggelserne, når der er underskud.
Budgettet blev godkendt.
Der var 2 forslag.
Forslag om tagudskiftning på Ankerpladsen blev vedtaget.
Forslag om legeplads ved Strandgården skabte en større diskussion.
Forslag 2 - hvor beboerne på Strandgården selv skulle betale med en huslejestigning på 4 kr. pr. m2/år blev
vedtaget med 4 stemmer imod og
resten for.
Efter valget ser den nye afdelingsbestyrelse sådan ud:

Beboerne på Havnefronten klarer stadig ”verdenssituationen” i Tårnet hver
torsdag. Bankoklubben er også godt i
gang. Bestyrelsen afholder Julebanko
lørdag den 6. december (UHA så er
det jo snart jul!).

Jytte Hansen afdelingsformand.
Arnold Sørensen, Anna Nørgaard,
Erland Eiersted og Hanne Aaen.
Suppleanter: Benny Nielsen og Alice
Morsbøl.
Vi håber på et rigtig godt arbejdsår
sammen med beboerne.
Med venlig hilsen Jytte

Kort referat af afdelingsmødet
Fremmødt var 75 beboere.
Formanden bød velkommen og Jørn
Andersen blev valgt som dirigent.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Der blev redegjort for budget for
næste år 2015, og en oversigt over
planlagt og periodisk vedligeholdelse
blev fremlagt. Der var spørgsmål til
soklerne på Havnefronten. Kim Dalby svarede, at man var i gang med et
forsøg på at pudse dem op i stedet for
at male dem.
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HUSK
Efterårsfest fredag den
24. oktober 2024 på Havnefronten for hele afdelingen.

Det er gratis at deltage.
Der kommer mere
information senere.

AFDELING 10
Afdelingsbestyrelsen
Formand

Dan Kyk Jørgensen, Gårdbovænget 5
Mail: mal_le_1987@hotmail.com
Tlf. 2770 5536
Sarah Gerken, Gårdbovænget 5

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør

Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: Randersgade 39, tlf. 2347 7954

Vicevært

Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

ÅLBÆK
Kort referat
Det ordinære afdelingsmøde i afdeling
10, blev afholdt tirsdag den 16. september 2014 i Aalbæk Kulturhus.
Der var fremmødt 3 beboere.
Steen Møller Andersen blev valgt som
dirigent, og lokalinspektør Per Hansen
fortalte lidt om, hvad der var sket i afdelingen i det forløbne år.
Der er flere træer som er blevet kraftigt
beskåret, plankeværket er blevet repareret, trappestenene foran de fjernede
døre til de sammenlagte lejligheder
er fjernet, og der er blevet ryddet op i
skurene.
Der er ligeledes opsat nye postkasser og
håndværkerne er i gang med en gennemgang og justering af vinduer og døre.
Vicevært Ivan Jensen er gået på pension,
og Sune Knudsen er nu blevet ansat som
vicevært i afdelingen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Henning Jørgensen fremlagde budget
for 2015. Huslejen stiger med 9.000 kr.
fra 1. januar 2015 eller med 1,4%.
Kim Dalby fremlagde langtidsbudgettet,
og budgettet blev herefter enstemmigt
godkendt.
Der var ikke indkommet forslag.
Sarah Gerken blev valgt til afdelingsbestyrelsen og Hanne Bomholdt blev valgt
som suppleant.
Under punktet eventuelt blev der ytret
stor tilfredshed med at være en del af
Vesterport.
Der var ønske om at få opsat skilt ved
indgangen til Gårdbovænget - det vil
driften tage sig af.

I afd. 10 bliver beboerbladet sendt pr. post.
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig
til administrationen

Mødet blev afsluttet kl. 19.20.
Redaktionen

AFDELING 12
Afdelingsbestyrelsen
Formand

Per Malmgaard, Bangsbovej 84
Mail: per.malmgaard@hotmail.com
Tlf. 2819 5134
Lillian Hansen, Bangsbovej 62
Mail: lillian.hansen@nordfiber.dk
Tlf. 6127 8026
Preben Svensson, Bangsbovej 82
Tlf. 9843 4555
Mail: p.svensson@nordfiber.dk
Margrethe Nielsen, Bangsbovej 58
Mail: margrethe.nielsen@nordfiber.dk
Tlf. 2467 1324
John-Iver Eriksen, Bangsbovej 80
Tlf. 3031 0195
Mail: jie@youmail.dk

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf: 2398 3409

Lokalinspektør

Anders Hansen, tlf. 2333 5722
Privat: Otto Sverdrups Vej 14, tlf.

Vicevært

Område:
Bangsbovej 38-84:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723

LILLE BANGSBO
Kort referat
Det ordinære afdelingsmøde i afdeling
12 ”Lille Bangsbo” blev afholdt mandag
den 22. september 2014 i fælleshuset.
Afdelingsformand Ole Hansen bød
velkommen og herefter blev Steen
Møller Andersen valgt til dirigent, Margrethe Nielsen blev valgt til referent og
Kim Dalby og Anders Hansen blev valgt
som stemmetællere.
Afdelingsformand Ole Hansen fremlagde herefter afdelingens beretning – og
der har som sædvanligt været mange aktiviteter som bl.a. tirsdagskaffen,
arbejdsmøder, spis-sammen møder, udflugter, grill, julearrangementer, biografture, festlige bingospil, legedagen m.v.
– og specielt petanque er blevet flittigt
spillet.
Der blev bl.a. nævnt, at man har forsøgt
at få hastigheden nedsat på Bangsbovej,
men uden held, at haverne altid fremtræder flotte og velholdte, at fælleslokalerne er blevet frisket op og at der
havde været lidt turbulens omkring de
reserverede P-pladser men at fællesskabet nu fungerer fint igen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Henning Jørgensen fremlagde budget
for 2015. Huslejen stiger med 25.000 kr.
fra 1. januar 2015 – svarende til 1,9%.
Kim Dalby orienterede om planlagt
vedligeholdelse. Budgettet blev herefter
vedtaget.
Der var ikke indkommet forslag.

I afd. 12 deler Rikke Hansen, Otto Sverdrups Vej 14, Beboerbladet ud. Har du ikke
fået noget blad, så henvend dig her.
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Per Malmgaard blev valgt til afdelingsformand. Preben Svensson og John Eriksen blev valgt til afdelingsbestyrelsen.
Som 1. og 2. suppleant blev Connie Petersen og Signe Henriksen valgt.

... et blad for beboere - lavet af beboere
Til slut takkede Connie Petersen Ole men drak sig fra det hele - der var Peter
Hansen for mange års godt arbejde som Kammer og flere andre.
afdelingsformand og som altmuligmand.
Jeg har tit spurgt - hvem er originalerne i
Der var lidt spørgsmål under eventuelt – dag, og nu ved jeg det - DET ER OS!!!!!
og herefter takkede dirigenten for et godt
Med munter sommerhilsen Connie
møde.
Redaktionen

En lille morsom oplevelse
Jeg sidder i min dejlige ugenerte solgård
ud mod Bangsbovej. Nogen går forbi
ude på fortovet, og en mand fortæller
meget højt: “Og det derovre, det er et
plejehjem for demente - og det herovre
det er sån’t et ollekolle - og de der bor
der, det er sån’t no’n or’ginaler”.......UPS

VIGTIG information til afdeling 12
Dette er en information til afd. 12.

Som indfødt Frederikshavner husker jeg
fra min barndom mange spøjse originaler - der var Wulff med et telefonrør på
cykelstangen, så han kunne snakke med
sin familie i Amerika - der var Thiel (reservejesus) med langt gråt hår og skæg
og en sort kalot på hovedet - ham var vi
lidt bange for - der var Struk, som var
bager og ejede det meste af nordbyen

Forsyningen
I september måned havde Forsyningen
lukket for fjernvarmen 5-6 gange. Derfor denne information.
Du kan tilmelde dig sms-service på Forsyningens hjemmeside www.forsyningen.dk - så vil du modtage en sms, når
der sker lukning af vand/varme.
Bor du:
Bangsbovej 38-84 skal du registrere dig
under Bangsbovej 68.
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AFDELING 14
Afdelingsbestyrelsen
Formand

Jenny Larsen, Barfredsvej 46, st. nr. 3
Tlf. 9843 0080 / 2012 5293
Mail: jenny.a.f@live.dk

CHRISTIANSMINDE
Formanden har ordet
Carsten Pedersen har boet 50 år på Barfredsvej 47 og 48.
Det fejrede vi med en lækker brunch
med folk fra huset, Carstens familie og
nogle af de gamle beboere.

Carsten M. Christensen, Barfredsvej 48, 1. nr. 3
Tlf. 5012 1109

Vi havde en rigtig hyggelig formiddag og om aftenen holdt vi sommerfest med
helstegt pattegris for husets beboere og
nogle fra Carstens familie.
Helt igennem en hyggelig dag.

Driftschef

Hilsen Jenny

Jonas D. Mikkelsen, Barfredsvej 46, 1. nr. 3
Tlf. 2967 4037

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429

Vicevært

Område:
Barfredsvej 46-48:
Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716

I afd. 14 deler Julie Steenberg, Fregatvej
221, Beboerbladet ud. Har du ikke fået
noget blad, så henvend dig her.
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... et blad for beboere - lavet af beboere

En dejlig dag, hvor Carsten blev fejret
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AFDELING 14
Kort referat
Det ordinære afdelingsmøde i afdeling
14 Christiansminde blev afholdt tirsdag
den 23. september 2014 på Barfredsvej.
Der var fremmødt 6 beboere.
Afdelingsformand Jenny Larsen bød
velkommen og Willy Bach Nielsen blev
valgt som dirigent.
Afdelingsformand Jenny Larsen aflagde
beretningen for afdelingen, hvor hun
bl.a. fortalte, at de have haft en hyggelig
fest i august for hele huset – et flot arrangement.
Julefrokost blev afholdt med bowling og
forplejning – også et fint arrangement.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Henning Jørgensen fremlagde budget for
2015. Huslejen stiger med 22.000 kr. fra
1. januar 2015 eller svarende til 3,8%.
Driftschef Kim Dalby fremlagde herefter
langtidsbudgettet – som bl.a. omhandlede kloak i huset, fællesarealer, kældergulvene i gangarealer skal friskes op, opgangsvinduer skal males og sokkel hele
vejen rundt friskes op. Budgettet blev
herefter enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag.
Jenny Larsen blev genvalgt som afdelingsformand.
Jonas Dalsø Mikkelsen blev valgt til
afdelingsbestyrelsen.
Ole Sørensen blev valgt til 1. suppleant,
og Tonny Garielson blev valgt til 2. suppleant.
Under eventuelt var der en snak omkring nogle forskellige driftsforhold, og
herefter afsluttede Jenny Larsen mødet
og takkede for deltagelsen.
Redaktionen
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CHRISTIANSMINDE

AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Kort referat
Formand

Mogens Jensen, Mejerivej 24, Ravnshøj
Tlf. 4028 6125
Bodil Olsson, Ingeborgvej 7, 1.v.
Tlf. 2162 7985
Elisabeth Andersen, Ingeborgvej 3, 1. nr. 5.

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429

Vicevært - Ingeborgvej

Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

Vicevært - Ravnshøj

Kurt Nielsen, tlf. 2333 5716

Det ordinære afdelingsmøde i afdeling
17 blev afholdt onsdag den 17. september 2014 på Dagcenteret, Ingeborgvej.
Der var mødt 12 beboere op til mødet.
Afdelingsformand Mogens Jensen
startede mødet med at byde velkommen,
og Steen Møller Andersen blev valgt
som dirigent.
Afdelingsformanden aflagde beretningen for afdelingen, hvor han bl.a. nævnte,
at Frederikshavn kommune har åbnet op
for udlejning af ledige lejligheder til andre end pensionister på Mejerivej.
Han nævnte endvidere, at varmeregnskaberne udsendes på forskellige tidspunkter på Ingeborgvej og Mejerivej,
da der er forskellige varmeregnskabsperioder. Han sluttede med at nævne, at
viceværterne gør et godt stykke arbejde
både på Mejerivej og på Ingeborgvej.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Henning Jørgensen fremlagde budget
for 2015. Huslejen stiger med 143.000
kr. fra 1. januar 2015 eller med 1,4%.
Herefter fremlagde Kim Dalby langtidsbudgetter.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til mødet.
Bodil Olsson blev herefter genvalgt til
afdelingsbestyrelsen for 2 år, og Elisabeth Andersen blev valgt til afdelingsbestyrelsen for 1 år.

I afd. 17, Ingeborgvej deler Emil Fynbo,
Stenbakkevej 57, Beboerbladet ud.
I Ravnshøj bliver bladet sendt pr. post.
Har du ikke fået noget blad, så henvend dig
til Administrationen.

Under eventuelt var der lidt forskellige
spørgsmål til driften, hvorefter afdelingsformanden takkede for et godt møde.
Redaktionen
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AFDELING 17

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

Nyt fra Dagcenteret

Solen skinnede hele dagen og turen med
SANDORMEN var en dejlig oplevelse
At sommeren har været som i syden,
for deltagerne. Dagen sluttede ved Hohar alle vist haft glæde af. På terrassen
tel Inger i Hulsig med kaffe og tilbehør.
ved dagcentret blev kaffe, is og nybagte
CENTERRÅDET stod for arrangemenvafler nydt en del gange under markisen.
tet.
Dog har der jo været for varmt nogle
dage, og så måtte aktiviteterne foregå
indendørs.
Sankt Hans blev fejret med grillmad og
den fine heks blev sendt af sted på terrassen – også i det fineste sommervejr.

Onsdag den 3. og torsdag den 4. september var der traditionen tro ”hyttetur” til
Kongebakken ved Tolne, som har de helt
rigtige omgivelser med dejlig natur.

Der var stor tilslutning til Sankt Hans
arrangementet og terrassen var fyldt, så
alle kunne se heksen blive sendt af sted.
Onsdag den 13. august kørte 2 busser til
det nordligste af Danmark.
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Begge dage startede med morgenkaffe,
sang og velkomst til alle. Grillen blev
fundet frem til middag og dagene afsluttedes med nybagte vafler.
Hele dagen var der arrangeret små opgaver, lege og konkurrencer.
Der var mange konkurrencer, spil og
gættelege i løbet af dagen. Kongebakken
ligger i smukke omgivelser, og de
mange bænke rundt omkring blev brugt

... et blad for beboere - lavet af beboere
til at hvile ud mellem aktiviteterne og få
en god snak.
Vil du vide mere om dagcentrets tilbud,
er du velkommen til at kigge ind og
få udleveret vores blad, hvor du kan
læse om de forskellige aktiviteter og
se køkkenets menuplan for måneden.
Du kan også finde bladet på :
www.frederikshavn.dk under “ældre aktivitets- og dagcentre”. Under læs
mere finder du til højre Dagcenterbladet Ingeborgvej.
Husk dagcentret er åbent for alle der
er fyldt 60 år!
Aktivitetsleder
Birte Hjermitslev

Crosserskur

Sådan er afdelingens crosser-skur
på Ingeborgvej kommet til at se ud.
Et skur mange har glæde af.

“EFTERÅR”
Nu er det efterår,
vinden rusker i ens hår,
mørket trænger sig hurtigt på,
og de lyse dage er få.
Træerne mister deres blade,
de ligger på jorden og på ens gade,
fuglene er fløjet bort,
nogen langt, andre kort.
Koldere tider er på vej,
og den næste tid kan være sej,
så er det frem med det varme tøj,
så man ikke bliver forkølet og sløj.
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AFDELING 17
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ

AFDELING 30
Afdelingsbestyrelsen
Formand

Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Mail: lille_trikker@mail.tele.dk
Tlf. 2481 3408
Knud Lund
Fladstrandsparken 14
Tlf. 2448 2478
Mail: nellylund@mail.tele.dk
Casper Bach Thomsen
Fladstrandsparken 12
Tlf. 2199 5221

Driftschef

Kim Dalby, kontor tlf. 9842 6111
Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: Horsensgade 22, tlf. 6073 4429

FLADSTRANDSPARKEN

Kort referat
Det ordinære afdelingsmøde i afdeling
30, Fladstrandsparken blev afholdt torsdag den 18. september 2014.
Der var mødt ca. 38 beboere op, og da
afdelingen er ny, og det var det første
afdelings- møde bød direktør Steen
Møller Andersen velkommen, og han
blev ligeledes valgt til dirigent.
Steen Møller Andersen gjorde status
over byggeriet.
Steen Møller Andersen gjorde opmærksom på, at det udsendte budget for 2015
kun gælder de 29 ældreboliger, da
familieboligerne ikke er i drift endnu.
Steen Møller Andersen fortalte om det
at bo i en almen boligafdeling og viste
en film, som handlede om det system,
almene boliger er opbygget efter.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Thomas Kiis, tlf. 2395 5727
Træffes mandag, torsdag og fredag

Økonomichef Henning Jørgensen fremlagde budget for 2015. Huslejen stiger
med 28.000 kr. fra 1. januar 2015 eller
med 1,3%.
Budgettet blev herefter godkendt.

I afd. 30 deler Emil Fynbo, Stenbakkevej 57,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget
blad, så henvend dig her.

Der var indkommet 4 forslag til mødet.
Forslag 1 – var forslag til husorden for
afdelingen. Forslaget blev enstemmigt
godkendt.
Forslag 2 – var forslag om skur til cykler,
scootere og knallerter. Forslaget blev
ikke sat til afstemning, men der var
stemning for, at den nye afdelingsbestyrelse skal indarbejde punktet til næste års
afdelingsmøde.
Forslag 3 – var forslag om en vaskeplads til biler, cykler, havemøbler m.v.
Her blev det nævnt at driften etablerer
en vaskeplads – og forslaget blev derfor
ikke sat til afstemning.

Vicevært
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AFDELING 30

FLADSTRANDSPARKEN

Forslag 4 – var forslag om opsætning
P-Pladser i Fladstrandsparken
af større husnr. Dette forslag blev heller ikke sat til afstemning, da driften vil Så er vi i gang med de efterspurgte ptjekke op og justere.
pladser ved gildesalen.
Conny Sommer Majlund blev valgt
til afdelingsformand. Knud Lund og
Casper Bach Thomsen blev begge valgt
til afdelingsbestyrelsen.
Marianne Bille Jensen blev valgt til 1.
suppleant, og Patricia Rytkönen blev
valgt til 2. suppleant.

På billedet er der ved at blive lavet
kloakker, inden man starter på belægningen.
Hilsen Per Ritter

Under eventuelt var der en del spørgsmål
til byggeriet, som den nye afdelingsbestyrelse vil arbejde videre med til næste
års beboermøde.
Hele referatet kan ses på www.vesterport.dk
Redaktionen.

Nabo hygge

Hunde i Fladstrandsparken

Et dejligt billede her fra Fladstrandspark- Det er ikke alle hunde, der er så dygtige,
som hunden på billedet, som gerne vil
en, hvor der er lidt nabohygge i solen.
hjælpe viceværten.
Hilsen Per Ritter
Så derfor vil det i den nærmeste fremtid
være muligt, at hente høm-høm/hundeposer ved viceværten.
HUSK - at hunde SKAL føres i snor.
Hilsen Per Ritter
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AFDELING 55
Afdelingsbestyrelsen
Formand

Michael Iversen, Tunøvej 31
mail; holme1@ofir.dk
tlf. 4140 8246

Lisbeth Thomsen, Tunøvej 47 (beboerblad)
tlf. 6130 7759
Mail: lisbeththomesen@hotmail.com
Finn Hjertensgaard, Viborggade 22
Tlf: 9843 2589

Driftschef

Kim Dalby, kontor 9842 6111
Privat: Fiskergade 14, tlf. 2398 3409

Lokalinspektør og vicevært

Anders Hansen, tlf. 2333 5722
Privat: Otto Sverdrups Vej 14

I afd. 55 deler Mai S. Christensen, Rammelhøjvej 300, 9870 Sindal, Beboerbladet
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend
dig her.

Kort referat
Det ordinære afdelingsmøde i afdeling 55
blev afholdt tirsdag den 9. september 2014
i gildesalen på Abildgårdsvej.
Der var fremmødt ca. 35 beboere, og
afdelingsformand Michael Iversen bød
velkommen og Lars Fogh Andersen blev
valgt som dirigent.
Afdelingsformand Michael Iversen aflagde
beretningen for afdelingen – som omhandlede følgende: Afdelingen havde igen holdt
en bowlingaften med stor deltagelse.
Afdelingsbestyrelsen arbejder med et forslag til, hvad der skal ske med muren i Viborggade.
Der har været rundgang i afdelingen, især
for at se på haver, og langt de fleste var
rigtig pæne, enkelte har fået en lille bemærkning. Der har været en del problemer
med emhætterne, som vil blive udskiftet,
når de går i stykker, da der ikke kan skaffes
reservedele til dem.
Steen Møller Andersen gjorde status på
gulvene. Gulvene vil blive udskiftet i løbet
af 3 år, og de vil blive finansieret over henlæggelserne. Beretningen blev enstemmigt
godkendt.
Henning Jørgensen fremlagde budget for
2015. Huslejen stiger med 56.000 kr. fra
1. januar 2015 eller med 1,25%.
Kim Dalby orienterede om de næste års
forbrug på langtidsbudgettet. Budgettet
blev herefter vedtaget.
Der var ikke indkommet forslag.
Michal Iversen blev genvalgt som formand.
Finn Hjertensgaard blev genvalgt til afdelingsbestyrelsen og Tanja Andreasen blev
valgt til suppleant.
Der var ingen indlæg under eventuelt.
Michael Iversen takkede for et godt møde.
Hele referatet kan ses på
www.vesterport.dk
Redaktionen
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AFDELING 55
VIGTIG information til afdeling 55
Dette er en information til afd. 55.
Forsyningen
I september måned havde Forsyningen
lukket for fjernvarmen 5-6 gange. Det
kan have gået ud over Ærøvej, Sejrøvej,
Tunøvej, L.P. Houmøllers Vej og Elius
Andersens Vej. Derfor denne information.
Du kan tilmelde dig sms-service på Forsyningens hjemmeside www.forsyningen.dk - så vil du modtage en sms, når
der sker lukning af vand/varme.

Det kan være lidt af en udfordring at
komme til sin bolig, når der skal lægges
nye rør.
Hilsen Lisbeth Thomsen

DØGNVAGT ORDNING

VAGTENS TELEFONNUMMER ER 2788 6848
Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 7.00, samt fredag fra
kl. 12.00, samt hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage. Se mere på
nettet under jeres afdeling.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, hvor reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Med venlig hilsen
Boligforeningen Vesterport
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... et blad for beboere - lavet af beboere

BOWLINGAFTEN MED BUFFET
FOR BEBOERNE I AFD. 55
FREDAG DEN 24. OKTOBER 2014 KL. 18.45
Afdeling 55 inviterer hermed til hyggeaften i Sæby
Bowlingcenter, Ålborgvej 81.B.
Bowling og mad står afdelingen for. Drikkevarer køber man selv.
Kom og være med til at gøre denne aften
til en sjov og hyggelig aften.
Der er mulighed for at blive kørt i bus.
Opsamling :

kl. 18.00 ved Viborggade 22,
ca. kl. 18.15 ved hjørnet af Tunøvej/Sejrøvej og
ca. kl. 18.25 ved L.P. Houmøllersvej 7
Bussen kører tilbage igen kl. 22 og holder de 3 opsamlingssteder.

Mange venlige hilsner afdelingsbestyrelsen
Michael, Finn og Lisbeth

Tilmelding seneste søndag den 19. oktober 2014
Til Lisbeth, tlf.: 6130 7759

eller

Finn, tlf.: 3161 2589
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Vesterport Square Dansere

Som noget nyt starter vi op med Square Dans i gildesalen
på Flotillevej 3.
Og mange vil nok tænke, hvad pokker er det?
Ser I, det er den sjoveste form for dans og motion, hvor man bliver
instrueret af Calleren (calleren er ham, der fortæller dig, hvad du
skal gøre). Alle kan lære squaredans, så har Du/I lyst til at prøve
noget nyt og har let til latter så mød op i gildesalen.

Beboere i alle Vesterports afdelinger er hjertelig velkomne.
Der danses hver tirsdag kl 19.30 i gildesalen i Fælledbo.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og te.
Yderlig information:
Jan Vinther, Prisevej 34, Tlf. 4248 6660

