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Oplag ca. 2.600 eksemplarer, som uddeles 
gratis til alle husstande i boligforeningen.
Navngivne artikler dækker nødvendigvis 
ikke redaktionens synspunkter.
Alle artikler fremsættes for forfatterens eget 
ansvar.
Anonyme artikler m.v. optages, når navn 
samt adresse er redaktionen bekendt.
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Kirsten Beith,  tlf. 2724 3865
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Afdeling 1: Jette Lind Sørensen, 
                     tlf. 2086 5657
                     Mail: piajrs@gmail.com
Afdeling 4: Christian Fischer,
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Afdeling 5: Kirsten Beith, tlf. 2724 3865
    beith.kirsten@gmail.com
Afdeling 6: Max Jensen, tlf. 2297 4317
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Afdeling 9: Anna Nørgaard, tlf. 4092 2123
    anna@smil2.dk

Dette blad udkommer den 9. oktober 2020.

Næste blad udkommer 4. december 2020

Stof til næste blad bedes afleveret senest
den 17. november 2020 på mail til
beboerbladet@vesterport.dk

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

Direktør:
Steen Møller Andersen, kontor tlf. 9842 6111

Økonomichef:
Henning Jørgensen, kontor tlf. 9842 6111
privat tlf. 6171 9402

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

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

Bestyrelse: 
Formand:
Eva Haas, L.P. Houmøllers Vej 7
Tlf. 2333 5781
Næstformand:
Lene Heisel, Knudensvej 82, 2.v.
Tlf. 2073 1708
Dorthe Hærvig, Provst Dreslersvej 62 st.v.
Tlf. 5127 2539
Gurli Bechmann Nielsen, Engparken 120
Tlf. 9843 4361/2076 4361
Hanne Christiansen, Mysundevej 14, 1
Tlf. 2064 5071
Brian Kjær, Regulusvej 11
Tlf. 2374 9716
Conny S. Majlund, Fladstrandsparken 49, 4 nr. 1.
Tlf. 2481 3408

Billedet på forsiden er fra afdeling 10 - 
Gårdbovænget i Ålbæk
Foto: Max Jensen
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Nyt fra administrationen
Beboermøder
Så er de årlige afdelingsmøder veloverstået. 
Igen i år blev møderne afholdt i en god 
stemning, til trods for at mange af afdelin-
gerne på grund af COVID-19 restriktioner-
ne var nødt til at afholde møderne uden for 
afdelingen.

Driftsbudgetterne for 2020 blev godkendt i 
alle afdelinger. Vi er stolte over, at der igen 
i år kun er tale om beskedne huslejestig-
ninger. Vesterport har i mange år haft kom-
munens laveste administrationsbidrag, og 
med et uændret administrationsbidrag på 
kun 3.300 kr. pr. lejemål er dette videreført 
i 2021.  

Det er vigtigt for Vesterport at holde husle-
jen så lav som muligt, og derfor er vi også 
stolte af, at vi for 4. år i træk er Nordjyl-
lands mest effektive boligorganisation.

På møderne var der stor interesse for at del-
tage i beboerdemokratiet. Alle afdelinger 
med undtagelse af to har en afdelingsbesty-
relse. Beboerdemokratiet er hjørnestenen 
i Vesterport, så der skal lyde en stor tak til 
alle dem, der gør et frivilligt stykke arbejde 
rundt om afdelingerne – det være sig i 
afdelingsbestyrelsen eller i forbindelse med 
forskellige aktiviteter. 

For Vesterports chefgruppe bestående af 
direktør, økonomichef, udlejningschef og 
driftschef har afdelingsmøderne igen i år 
været en velkommen lejlighed til at møde 
Vesterports beboere og høre, hvad der rører 
sig i de enkelte afdelinger. Ingen afdeling er 
vigtigere end andre, så chefgruppen møder 
frem til alle beboermøderne, om det så er 
til mødet i Mølleparken med næsten 100 
fremmødte beboere eller vores mindste af-
deling i Ålbæk, hvor kun en beboer mødte 
frem i år.

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Tak til alle de beboere der mødte frem til 
årets afdelingsmøder, og derved udnyttede 
deres beboerdemokratiske ret til at have 
indflydelse på afdelingens drift.

Helhedsplan for Det Gamle Vesterport
Umiddelbart før sommerferien fik vi som 
en konsekvens af Regeringens boligaftale 
endeligt et tilsagn fra Landsbyggefonden 
om støtte til helhedsplanen. Dette betyder, 
at såfremt afdelingens beboere stemmer ja 
til helhedsplanen på et ekstraordinært afde-
lingsmøde 7. oktober kan helhedsplanen til 
ca. 463. millioner kroner igangsættes.

Forud for afdelingsmødet afholdes en 
række informationsmøder for at optimere 
beboernes beslutningsgrundlag.

Med støtten fra Landsbyggefonden bliver 
det muligt at holde huslejestigningerne på et 
beskedent niveau.

Såfremt beboerne stemmer ja til helhedspla-
nen kan de fysiske arbejder opstartes primo 
2022 og forventes afsluttet ultimo 2025.

Stadig Nordjyllands mest effektive bolig-
forening 
Som det fremgår ovenfor, er Vesterport 
endnu engang kåret som Nordjyllands mest 
effektive boligorganisation. Boligministeri-
ets effektiviseringsenhed har de seneste 4 år 
opgjort de almene boligorganisationers ef-
fektivitetstal, og som i de 2 foregående år er 
det Vesterport, der med et effektivitetstal på 
99,4 % er den mest effektive boligforening 
i Region Nordjylland. Til sammenligning 
er det gennemsnitlige effektivitetstal i Fre-
derikshavn Kommune 89,8% og i Region 
Nordjylland 85,7%.

Effektivitetstallene er udtryk for, hvor effek-
tivt drevne de enkelte boligorganisationer er.
Vesterports effektivitetstal på 99,4% frem-
kommer ved, at 10 ud af 12 afdelinger har 
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et effektivitetstal på 100%. De 2 sidste afde-
linger har et effektivitetstal på henholdsvis 
98% og 94%.

De enkelte boligafdelinger sammenlignes 
med minimum 20-30 sammenlignelige 
afdelinger i regionen. 

Det fylder mig med stolthed, at vi for 4. år 
i træk kan fortælle vores beboere, at ingen 
boligorganisationer i Nordjylland forval-
ter huslejekronerne mere effektivt end os. 
Dette understreger, at vi er byens førende 
boligforening.

Steen Møller Andersen

ADMINISTRATIONADMINISTRATION

Mangler du plads 
- eller

 skal bilen i læ 
inden efteråret?

I flere afdelinger er der 
ledige skure og carporte.

Kontakt administrationen 
på  tlf. 9842 6111

- og hør om der er en til dig.
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... et blad for beboere - lavet af beboere

STORSKRALD
HUSK – hvis du har noget til storskrald, så kan 

du kontakte
Forsyningens Miljøanlæg i Ravnshøj 

(tidligere AVØ) på tlf. 5163 2992
Her kan du lave en aftale omkring afhentning af 
ting som møbler, inventar og andre større gen-
stande, som du ikke selv har mulighed for at 

aflevere på genbrugspladsen. 
Storskraldsordningen omfatter ikke haveaffald, 

bygningsaffald eller store mængder affald.
Du skal selv sørge for, at effekterne er klargjort 
til afhentning. Forsyningens medarbejdere står 

ikke for oprydning, afmontering og lign.  
Det er gratis at benytte 
storskraldsordningen

DØGNVAGTORDNING
VAGTENS TELEFONNUMMER ER   2788 6848

Vagten kan kontaktes mandag til torsdag fra kl. 15.30 til 07.00, samt 
fredag fra kl. 12.00, og hele døgnet på lørdage, søndage og helligdage.  
Se mere på nettet under jeres afdeling.
Vagtordningen må KUN anvendes, når det er absolut nødvendigt, og hvor 
reparationer ikke kan vente til førstkommende hverdag.
Med venlig hilsen Boligforeningen Vesterport
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Anne Jørgensen
Rosborgborgvej 6 2.v., tlf. 2988 1679
ajoer01@icloud.com
Cindy Pedersen
Knudensvej 66, st.v., tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jette L. Sørensen
Stenbakkevej 31, 1.v., tlf. 2086 5657
Mail: piajrs@gmail.com
Anders Lund Nielsen
Knudensvej 64, 2.h., tlf. 2248 0575
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com

Gæsteværelser
Birgit Johannsen, tlf. 6142 2765
Rng for booking af værelser

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

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 Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Formanden har ordet
Afdelingsmøde
Afdelingsmødet 2020 blev et møde i Coro-
naens tegn, men fra afdelingsbestyrelsens side 
synes vi, at det gik imponerende godt med at 
passe på hinanden.

Maden blev leveret af Golfbistroen i år, og 
det var super god mad, hvilket der var bred 
enighed om.

Tak til de beboere, som trodsede Coronaen og 
mødte op. Tak for den gode stemning, som I 
bidrog med. Det var en rigtig hyggelig aften 
og et godt møde.

Aflysning juletræsfest
På grund af Corona situationen har vi des-
værre måtte se os nødsaget til at aflyse årets 
juletræsfest.

Vi ved, at vi kommer til at skuffe mange børn, 
men vi kan jo ikke forsvare at risikere at børn 
eller voksne bliver smittet. Vores gildesal har 
begrænset plads, og vi kan jo blive udsat for 

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:ajoer01@icloud.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
mailto:hans990025@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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Klubber
Der er pt. ingen klubber i 
afdelingen, men har du en 

idé - så kontakt 
Lene Heisel på 
tlf. 2073 1708.

 

Gæsteværelser
For leje af gæsteværelserne: 

Tag kontakt til 
Birgit Johannsen, 

tlf. 6142 2765

at skulle stå i døren og afvise nogle børn. 
Udover det kan vi jo ikke forhindre børn leger 
og at de derfor kommer tæt på hinanden.

Forhåbentlig bliver vi i stand til at afholde 
vores fastelavnsfest til februar, men det må 
tiden vise. Vi melder ud så hurtigt, det er 
muligt.

Tak for mange års tro tjeneste
Efter ca. 20 års tjeneste i Vesterport har Kirsten 
valgt at takke af. Kirsten har i alle årene siddet i 
afdelingsbestyrelsen for afdeling 1, og har også 
i nogle år siddet i hovedbestyrelsen.

Kirsten har i alle årene arbejdet for Vesterports 
bedste. Hun har lagt rigtig mange kræfter og 
enormt mange timer i arbejdet, og hendes 
plads vil blive svær at udfylde.

Kirsten - på egne vegne, på dine bestyrelses 
kollegaers vegne, men især på beboernes 
vegne og Vesterports - skal der lyde en stor og 
hjertevarm tak for din indsats gennem årene.
Nu er det tid til at slappe af og nyde dit otium, 
der er velfortjent. TAK!

Hilsen Lene Heisel

Nyt fra Driften
Der er blevet udskiftet tag på garager på Ros-
borgvej - Abildgårdsvej - Stenbakkevej. 
Billederne taler for sig selv.

Hilsen Per Ritter

Før

Efter

mellem 15.00 - 17.00
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AFDELING 1AFDELING 1 DET GAMLE VESTERPORTDET GAMLE VESTERPORT

Resumé af referat fra 
afdelingsmøde afd. 1 ”Det gamle 
Vesterport” tirsdag den 1. sep-
tember 2020 i Fælleshuset, L. P. 

Houmøllers Vej 52-54.

Der var fremmøde fra 40 lejemål. Afdelings-
formand Lene Heisel bød velkommen, og 
herefter blevBrian Kjær valgt som dirigent og 
Bodil Jensen som referent.
Annita Jensen, Henny Jacobsen og Tina Balt-
sersen blev valgt til stemmetællere.

Afdelingsformand Lene Heisel startede møde 
med at fremlægge årets beretning. Beretningen 
var udsendt før mødet og blev enstemmigt 
godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af økonomichef 
Henning Jørgensen. Huslejen vil stige med 
2,3%, svarende til ca. 11,00 kr./m2/år. Lokalin-
spektør Per Ritter fremlagde langtidsbudgettet 

– og budgettet blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til mødet.
Herefter var der valg af medlemmer af afde-
lingsbestyrelsen. Jette Lind Sørensen, Hans 
Hansen og  Anne Jørgensen blev valgt for 2 
år. Som suppleanter blev Marianne Fjeldal og 
Brian E. Nielsen valgt som henholdsvis 1. og 2. 
suppleant for 1 år.

Mødet afsluttede med at direktør Steen Møller 
Andersen orienterede kort om Helhedsplanen. 
Der   afholdes 6 informationsmøder, samt et 
ekstraordinært afdelingsmøde den 7. oktober 
2020 i Arena Nord, hvor der skal tages beslut-
ning om Helhedsplanen.

Mødet blev afsluttet ved, at dirigenten takkede 
for god ro og orden, og formanden bød de nye 
i afdelingsbestyrelsen velkomne og takkede 
ligeledes for et godt møde.

Referatet er forkortet af redaktionen. Hele 
referatet kan læses på Vesterports hjemmeside 
www.vesterport.dk

Gæsteværelser 
Gæsteværelserne er nu klar til Gæsteværelserne er nu klar til 
udlejning. For at leje et gæste-udlejning. For at leje et gæste-

værelse, skal du kontakte værelse, skal du kontakte 
Birgit Johannsen på Birgit Johannsen på 

tlf. 6142 2765 i følgende tlf. 6142 2765 i følgende 
tidpunkter:tidpunkter:

Mandag 15.00 - 17.00
Tirsdag  16.00 - 17.00
Onsdag  15.00 - 17.00
Torsdag  15.00 - 17.00
Fredag   15.00 - 17.00
Lørdag  15.00 - 17.00
Søndag  15.00 - 17.00

I disse tidspunkter kan du ringe 
eller sende SMS omkring 
booking af gæsteværelse.

Betalingen foregår på 
MobilPay eller kontant. 

Pris pr. døgn er kr. 125.00
Ind- og udtjekning er kl. 12.00

Dyr er IKKE tilladt.
Alle rum og værelser skal rengøres 
efter brug. Der er rengøringsmidler 
tilgængelige. Sker rengøring ikke, 

eftersendes der en regning.

http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen
Formand Lene Heisel
Knudensvej 82, 2.v., tlf. 2073 1708
Mail: lene.lheisel.heisel@gmail.com
Anne Jørgensen
Rosborgborgvej 6 2.v., tlf. 2988 1679
ajoer01@icloud.com
Cindy Pedersen
Knudensvej 66, st.v., tlf. 2259 2375
Mail: cindypedersen@hotmail.com
Jette L. Sørensen
Stenbakkevej 31, 1.v., tlf. 2086 5657
Mail: piajrs@gmail.com
Anders Lund Nielsen
Knudensvej 64, 2.h., tlf. 2248 0575
Birgit Johannsen
Lindegårdsvej 43, st.v., tlf. 5126 0919
Mail: birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
Hans Hansen
Abildgårdsvej 45, 2.h., tlf. 6014 3495
Mail: hans990025@gmail.com

Gæsteværelser
Birgit Johannsen, tlf. 6142 2765
Rng for booking af værelser

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

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 Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.

AFDELING 1AFDELING 1   AFDELING 4   AFDELING 4

Afdelingsbestyrelsen
Formand Dorthe Hærvig
Provst Dreslers Vej 32, st.v., tlf. 5127 2539
Mail: dh@laptus.dk
Sekretær/Beboerblad Christian Fischer 
Provst Dreslers Vej 19, tlf. 4083 6789
Mail: raistlindk@gmail.com
Kasserer Søren Stig Meyer
Elius Andersens Vej 11, tlf. 2481 6331
Mail: smeyer72@hotmail.com
Jane Borbjerggaard 
Provst Dreslers Vej 22 1.v, tlf. 5188 8769
Mail: jane_borbjerggaard@hotmail.com
Erik Madsen
Bangsbovej 18, 3.h., tlf. 2245 3532 / 9842 0585
Mail: erik.madsen1938@gmail.com 
Bodil Schou
L.P. Houmøllers Vej 136,  tlf:. 2835 1232
Mail: bodil.schou50@gmail.com
Henrik Persson
Toftegårdsvej 50, lejl 5,  tlf:. 2925 1241
Mail: henrik.s.persson@gmail.com

Lokalinspektør
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk. 

Viceværter/Område:
Pr. Dreslers Vej 34-60, 77-87:
Kenneth Sørensen, tlf. 2333 5722
Pr. Dreslers Vej 1-51, 6-16:
Tommy P. Jensen, tlf. 2333 5723
Pr. Dreslers Vej 18-32, 53-63, 65-75:
Allan Hansen, tlf. 2333 5721  
Bangsbovej 19-25 og L.P. Houmøllers Vej 28-178:
Leif Ingvartsen, tlf. 2333 5724
Bangsbovej 4-34 og E. Andersens Vej 1-23:
René Mathiesen, tlf. 2333 5725
Koktvedparken 1-11 og 15, samt Birketoften, 
Toftegårdsvej 50: (mandag, onsdag, fredag)
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726

I afd. 4 deler Benjamin Christiansen, Schousvej 
3 og Mikkel Kløjgaard Pedersen, Vitus Berings 
Vej 108, Beboerbladet ud. Har du ikke fået 
noget blad, så henvend dig her.

MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Vi har siden sidst afholdt vores afdelings-
møde. Vi nåede det lige inden alt igen 
blev lukket ned pga. Corona. Der var fint 
fremmøde, og mange havde benyttet sig af, 
at  man kunne stemme hjemmefra. 
Det var et fint møde. Der vil blive sendt nye 
husordener ud med de nye rettelser. 

Vi har planer om at afholde juletræsfest den 
6. december, og håber ikke corona stopper 
det. 
Hvis der er nogle arrangementer, der bliver 
aflyst, kan I se de på  vores Facebook side 

”Afdeling 4 mølleparken”. 
Pas godt på hinanden. 

Hilsen
Dorthe Hærvig
 

Nyt fra Bangsbo Aktivitetscenter
Vores aktivitetscenter og vores aktivi-
teter er stadig påvirket af de ændringer, 
som Covid-19 har medført. Vi skal 
stadig holde 2 meters afstand til hinan-
den, hvilket gør at det aktivitetscenter vi 
kender, ser noget anderledes ud. I selve 
fællessalen er bordene placeret ander-
ledes, og stolene står med to meters 
afstand. Alt dette er for at vi skal passe 
på os selv og hinanden. Afstandskravet 
gør også, at flere af vores samværsgrup-
per, spillegrupper og andre aktiviteter er 
midlertidig aflyst. Vi kan ikke afholde 
aktiviteterne så det giver mening, når 
afstandskravet er to meter. Det gør os 
naturligvis triste, da vi bare SÅ gerne 
vil være sammen med vores borgere og 
bakke op om vigtigheden i at være en 
del af et fællesskab. Lige nu væbner vi 
os med tålmodighed og håber på, at vi 
snart kan være flere samlet igen. 

mailto:lene.lheisel.heisel@gmail.com
mailto:ajoer01@icloud.com
mailto:cindypedersen@hotmail.com
mailto:piajrs@gmail.com
mailto:birgitrjohannsen1102@yahoo.dk
mailto:hans990025@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
mailto:dh@laptus.dk
mailto:raistlindk@gmail.com
mailto:smeyer72@hotmail.com
mailto:jane_borbjerggaard@hotmail.com
mailto:erik.madsen1938@gmail.com
mailto:bodil.schou50@gmail.com
mailto:henrik.s.persson@gmail.co
mailto:svc@vesterport.dk
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

Vi gør, hvad vi kan, for at alt skal være 
så ”normalt” som muligt under de 
retningslinjer vi skal overholde. 
Jordbærdag
Vi, her i Bangsbo Aktivitetscenter, 
elsker traditioner og heldigvis kunne vi 
afholde vores traditionsrige Jordbærdag. 
Anderledes end vi plejer, men stadig 
fyldt med fællesskab på afstand, god 
musik og underholdning, og jordbær i 
rigelige mængder. Omdrejningspunktet 
ved Jordbærdagen har tidligere været 
den store buffet, hvor kager og desserter 
med friske jordbær, har fået tænderne 
til at løbe i vand og fået selv den mest 
standhaftige ikke-kagespiser til at ”falde 
i” og nyde de lækreste kager. Men at 
mødes om en buffet, ville ikke være 
ansvarligt i forhold til afstandskravet på 
to meter. Hvad gør man så? Vi måtte i 
tænkeboks, for Jordbærdagen ville vi 
nødigt undvære. Vores dygtige kolleger 
i Caféen foreslog, at anrette lækkerierne 
på tallerkner og så servere det for bor-
gerne. Dét var en succes. I ægte tapas 
stil blev der serveret intet mindre end 6 
forskellige slags kager og friske jordbær 
med både fløde, mælk og sukker. Og 
det allerbedste var, at ved hver eneste 
plads var der en kageæske, så man kun-
ne tage resterne med hjem, hvis der var 
flere tilbage. Vi synes selv, at vi havde 
en rigtig hyggelig eftermiddag, som 
lykkedes rigtigt godt selvom alt ikke var 
som det plejer at være. 
Sankt Hans
Tirsdag den 23. juni mødtes vi til fejring 
af Sankt Hans. Vi fejrede Sankt Hans 
på næsten samme måde, som vi plejer. 
Vores skønne musikanter fra Sydbyens 
Orkester spillede for os, og der var også 
plads til lidt fællessang. Til Sankt Hans 

hører der sig også hekseafbrænding 
til. Dette var dog en af de traditioner, 
vi undlod i år. Vi var ikke sikre på, at 
afstandskravet på de to meter kunne 
overholdes, og derfor overlevede 
heksen altså i år. Så på det punkt, er vi 
et skridt foran med forberedelserne til 
Sankt Hans 2021. 
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Kartoffelfest
Kartoffel/sommerfesten, som også er 
tilbagevendende tradition afholdte vi 
den 25. juni 2020. Også denne fest blev 
anderledes end de foregående år, men 
ikke mindre hyggelig. Den gode mad, 
den gode stemning og den gode under-
holdning var ikke til at tage fejl af. En 
dejlig og velsmagende tre-retters menu 
var tallerkenanrettet og blev serveret 
for gæsterne ved bordene. Gæsterne 
kunne nyde både tunmousse, kalvesteg 
med nye kartofler, jordbærtrifli, kaffe 
og småkager. Underholdningen blev 
leveret af Inge-Marie Nielsen, der nok 
bedre er kendt som sangerinden med de 
flotte kostumer, fra Dræsinebanden.

Inge-Marie Nielsen har været en del af 
dansk underholdning i 50 år, så hun for-
kælede gæsternes øregange med sange 
som ”Heksedansen”, ”Hele ugen alene”, 

”Her i vores hus er glæde”, ”Så går vi til 
enkebal”, ”Såd´n er livet”, ”Hvide rose 
fra Athen”, ”Paradiso” og mange flere. 
Ind i mellem sangene fortalte Inge-Ma-
rie små anekdoter fra sin lange karriere. 
Det var virkelig en skøn eftermiddag, 
hvor vi endnu engang mærkede glæden 
ved at være en del af et fællesskab. 
Kommende arrangementer
Vi går efteråret i møde med hastige 
skridt, og hvordan det kommer til at 
forme sig, kan ingen jo spå om. Vores 
efterår er også fyldt med tilbagevenden-
de traditioner og arrangementer, såsom 
vores Julemarked. Vi håber naturligvis, 
at det også bliver en af de traditioner, vi 
kan gennemføre på forsvarlig vis. Men 
sikkerhed frem for alt - vi skal passe på 
os selv og hinanden. Vi er gået i tænke-
boks og prøver at udtænke, hvordan vi 
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   AFDELING 4   AFDELING 4 MØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKENMØLLEPARKEN, KOKTVEDPARKEN
OG BIRKETOFTENOG BIRKETOFTEN

bedst kan komme i mål med et julemar-
ked, og når vi ved mere, skal I være de 
første, der hører noget. 
Vi har dog allerede to arrangementer, 
som vi ved kan gennemføres på forsvar-
lig vis og med god afstand til hinanden. 
Det første er Sydbyens Venner, der præ-
sentere en eftermiddag sammen med 
Mads Toghøj. Det foregår i Bangsbo 
Aktivitetscenter søndag den 11/10-20 
og bliver en hyggelig eftermiddag med 
musik, kaffe og kage i fællesskabets 
ånd. 
Derudover kan Aktivitetsområde Vest i 
samarbejde med Frederikshavn Tea-
terforening præsentere et musikalsk 
foredragsshow med Dario Campeotto 
og pianist Mickey Pless. Det afholdes 
lørdag den 14/11-20 kl. 15.00 i Bangsbo 
Aktivitetscenter. Kom og oplev en forry-
gende eftermiddag i selskab med Dario 
Campeotte. Undervejs fortæller Dario 
ærligt om sit liv, om hvordan det var fra 
den ene dag til den anden at blive folke-
eje (hvor han på de bedste dage dagligt 
modtog 150 fanbreve). Dario fortæller 
også om spændende mennesker, han 
har mødt på sin vej, ligesom han ærligt 
fortæller om knap så sjove perioder i 
karrieren. Med Darios enorme show-
manship er programmet ikke 100% 
fast: Måske falder der en røverhistorie 
eller tre af, og måske bliver et pudsigt 
indfald til dagens største bifald. 
Skulle du have lyst til at høre mere om 
ovenstående arrangementer eller købe 
billet hertil, så kontakt venligst Bangsbo 
Aktivitetscenter. 
Her på falderebet
I forhold til hele Covid19-situationen, 
følger vi udviklingen tæt og får løbende 
nye retningslinjer, som vi skal overhol-

de. Derfor er det et anderledes Aktivi-
tetscenter I vil komme til. Men vi er her 
endnu, vi har åbent, vores skønne café 
har åbent og de fleste aktiviteter er også 
i gang igen, dog med andre retnings-
linjer end normalt. Kom gerne forbi og 
bliv en del af vores fællesskab, hvor vi 
altid har plads flere. 
På Bangsbo Aktivitetscenters vegne
Annette Weesgaard

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 4 Mølleparken torsdag 
den 10. september 2020 i Fælles-

huset, L. P. Houmøllers Vej 52-54.
Der var fremmøde fra 58 lejemål. Afde-
lingsformand Dorthe Hærvig bød vel-
kommen, og herefter blev Brian Kjær 
valgt som dirigent og Bodil Jensen som 
referent.
Mette Stenberg, Jørgen Rasmussen 
og Niels Vagn Sørensen blev valgt til 
stemmetællere.
Afdelingsformand Dorthe Hærvig 
startede møde med at fremlægge årets 
beretning. Beretningen var udsendt før 
mødet og blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 2%. Driftschef Kim Dalby 
fremlagde langtidsbudgettet – og bud-
gettet blev enstemmigt godkendt.
Der var indkommet 6 forslag til mødet.
Forslag 1 – Forslag om etablering af 
orangeri af genbrugsmaterialer fra 
renoveringen. Forslaget var stillet af 
afdelingsbestyrelsen og blev vedtaget 
med markant flertal.
Forslag 2 – Forslag til ændringer af 
Husorden. 
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Forslaget var stillet af afdelingsbestyrel-
sen og blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 3 – Forslag om ændring af 
Husorden – tilladelse til at holde hund 
i stuelejlighederne på Bangsbovej. For-
slaget var stillet af Birgitte Hansen – og 
faldt med markant flertal.
Forslag 4 – Forslag vedr. brug af strøm 
i garagerne. Forslaget var stillet af afde-
lingsbestyrelsen og blev vedtaget med 
markant flertal.
Forslag 5 – Forslag om aflåsning af op-
gang om aftenen. Forslaget var stillet på 
beboernes vegne af Flemming Lindby 
og blev vedtaget med markant flertal.
Forslag 6 – Forslag om lægning af 
fliser foran blokken Bangsbovej 14-22. 
Forslaget var stillet af Birgitte Hansen 
og Lis Steffensen og faldt med markant 
flertal. 
Herefter var der valg af medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen. Søren Meyer, 
Bodil Schou og Christian Fischer blev 
genvalgt for 2 år. Som suppleanter blev 
Albert Nielsen og Niels Poulsen  valgt 
som henholdsvis 1. og 2. suppleant for 
1 år.
Mødet afsluttede med lidt spørgsmål til 
driftsafdelingen og administrationen.
Dirigenten og formanden takkede for 
god ro og orden og for et godt møde.
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

Ledige carporte, knallert-
garager og skure

Der er 7 ledige 
knallertgarager, 3 carport og en 
del skure rundt om i afdelingen.

Knallertgaragerne ligger:
5 stk. v/Provst Dreslers Vej 56
2 stk. v/Provst Dreslers Vej 42

Leje pr. mdr. kr. 40,00

Ekstra skure ligger:
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 16
5 stk. v/Provst Dreslers Vej 21
4 stk. v/Provst Dreslers Vej 63
4 stk. v/Provst Dreslers Vej 59
1 stk. v/Provst Dreslers Vej 57
3 stk. v/Provst Dreslers Vej 55

Leje pr. mdr. kr. 75,00

Carportene ligger:
2 stk. v/Provst Dreslers Vej 20
1 stk. v/L. P. Houmøllersvej

Leje pr. mdr. kr. 175,00
Ønsker du en knallertgarage 
eller skur tæt på dig - kan du 
kontakte administrationen og 

skrive dig op på venteliste. 
Det er gratis!

Kontakt administrationen
på tlf. 9842 6111, hvis du skulle 

være interesseret.

http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mail til afdelingsbestyrelsen sendes 
til vesterportafd5@gmail.com

Formand
Britta Bugge, Flotillevej 78 
Tlf. 2196 9694

Næstformand 
Carsten Sørensen
cbs-afd.5@gmail.com

Kasserer/referent
Kirsten Beith, Prisevej 37
Tlf. 2724 3865

Flemming Nielsen, Fregatvej 259
Tlf. 2052 8997

Lotte Winthervad Larsen, Flotillevej 34
Tlf. 2191 8256

Viceværter/Område:
Fregatvej 281-417, Prisevej 3-79 og 32-70
Per Christensen, tlf. 2333 5733

Fregatvej 9-51 og 71-279:
Henrik Sørensen, tlf. 2333 5732

Fregatvej 1-7 og 53-69, Flotillevej 2-144, 
Prisevej 2-30:
Leon Møller, tlf. 2333 5731

I afd. 5 deler Emil F. Leer, Fregatvej 375,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

FÆLLEDBOFÆLLEDBO    AFDELING 5   AFDELING 5
Resumé fra beboermødet 

den 9. september 2020
På grund af coronapandemien blev vores 
beboermøde flyttet til Fladstrandshus, 
hvor der er bedre mulighed for at samle 
en større gruppe og stadig overholde den 
anbefalede afstand.
Der var fremmødt 55-60 beboere, heraf 
en del til spisning, der i år var ændret til 
en fin og velsmagende portionsanretning, 
da det var udelukket med den sæd-
vanlige buffet. Også dette for at undgå 
smittespredning.
På mødet blev afdelingens driftsbudget 
for det kommende år fremlagt. Vi kan 
se frem til en huslejestigning på 1%, 
svarende til 7 kr. pr. m2. Budgettet blev 
enstemmigt godkendt.
Der var kommet 4 forslag, som blev 
fremlagt og sendt til afstemning. 
På dagsordenen var også et punkt om 
valg af medlemmer til afdelingsbestyrels-
en og suppleanter. Palle Kjær og Lotte 
Vintervad blev opstillet og Kirsten Beith 
opstillede. Lotte blev valgt til afdelings-
bestyrelsen, Kirsten blev genvalgt og 
Palle blev valgt til 1. suppleant. Der blev 
ikke opstillet nogen til pladsen som 2. 
suppleant. Stemmefordelingen fremgår 
ligeledes af referatet på hjemmesiden.
Vores formand Britta Bugge takkede de 
tilstedeværende for fremmødet.
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

Kirsten Beith

mailto:vesterportafd5@gmail.com
mailto:cbs-afd.5@gmail.com
http://www.vesterport.dk/
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Eftertanke fra afdelingsmøde
Personligt undrer jeg mig over det relativt 
beskedne fremmøde, og man kan gætte 
sig til mange årsager til den manglende 
interesse for deltagelse i vores beboer-
demokrati.
Resultatet er dog tydeligt: Det er de 
beboere, som ”ofrer” 2-3 timer af deres 
tid for at komme til mødet, der med deres 
stemme får mulighed for at bestemme, 
hvad der skal foretages af ændringer og 
forbedringer af forholdene i vores område.
De ting, der bliver vedtaget på beboermø-
det, har jo betydning for alle beboerne.
Kom nu og vær med!

Kirsten Beith
Medlem af afdelingsbestyrelsen  !!! VIGTIGT !!!

Hvis man ikke læser de 
meddelelser, som 

kommer fra administrationen 
og afdelingsbestyrelsen, 

fritager det ikke beboerne for 
ansvar.

Afdelingsbestyrelsens 
møder

afholdes første mandag i 
lige måneder kl. 15.30

Første gang den 3 august 
(ingen møder i juli måned) 

Man er velkommen til at kigge 
ind, hvis man har noget på 
hjerte, eller har noget, man 

brænder for at dele.
Dette kan ske i den første time 

af bestyrelsesmødet. 

Mødereferater
Et kort referat af 

afdelingsbestyrelsens møder 
bliver anbragt i 

udhængsskabet ved indgangen 
til vaskeriet kort tid efter mø-

dets afholdelse. 
Du kan også læse referatet 
på Vesterports hjemmeside 

under afdeling 5.

BOLDSPIL
 Vi henviser til at ALT 

boldspil foregår på 
afdelingens boldbane.

Trailer udlejes 
i Fælledbo

For videre information kontakt 
Nadia M. Larsen tlf. 6016 8473 
eller Britta Bugge tlf. 2196 9694

Priser for at leje 

2 timer 40,- kr.
4 timer 60,- kr.
6 timer 80,- kr.

Døgnleje 100,- kr.

OBS - Depositum 150,- kr.
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BYTTEBIX
Byttebixen er placeret i den eksisterende containergård. 
For at komme ind i Byttebixen, er der monteret en nøglebox.
Der er blevet omdelt sedler i afdelingen med kode til nøgleboksen. Har 
du ikke koden, kan du henvende dig til din vicevært, som vil kunne 
hjælpe dig.
Sørg for at koden ikke gives videre til personer, som ikke bor i afdelin-
gen. 

Det vil således altid være muligt at komme ind i Byttebixen – og når 
du forlader Byttebixen, vil det også være dit ansvar at sørge for, at der 
er låst igen.
I Byttebixen kan du sætte SMÅ MØBLER OG SMÅ TING, som du 
tænker andre kan få fornøjelse af.

Men HUSK, at alle store møbler m.v., skal du stadig selv sørge 
for at komme af med. evt. via storskraldsordningen.

Varm chokolade er et efterårshit!
Perfekt til at varme små kolde fingre efter en gåtur i skoven eller efter en 

fodboldkamp i den friske luft. Og især perfekt når det i december forhåbentlig 
bliver snevejr – snevejr og varm chokolade er en vinderkombination. 

Varm chokolade
Tid i alt 5 min.

Arbejdstid 5 min.
Antal 1 pers. 

Ingredienser
 30 g mørk chokolade, 60 %,             
          finthakket
 2 dl mælk
 1 knivspids kanel
 1 knivspids vaniljepulver
 1 dl piskefløde

Fremgangsmåde
Varm mælk, vanilje, kanel og 
chokolade op i en lille gryde – rør 
i det hele tiden til det er varmt og
ensartet i konsistensen.
Kom en klat flødeskum på og 
gerne lidt finthakket chokolade 
oven på flødeskummet.
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Tina Christensen, Engparken 41
Tlf. 6012 4980
Mail: tinaubbe@hotmail.com

Næstformand 
Henrik Nielsen, Engparken 82
Tlf. 3123 4530, 
Mail: bangsbofreja@gmail.com

Referent
Eva Sørensen
Tlf. 2218 2952

Max Jensen, Engparken 37 
Tlf. 2297 4317
Mail: maxdamjen1@gmail.com

Charlotte Nielsen, Engparken 65
Tlf. 2174 5164
Mail: chani7711@gmail.com

Lokalinspektør 
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Privat: tlf. 2347 7954

Viceværter/Område:
Engparken 1-209:
Claus J. Kristensen, tlf. 2333 5734
Kasper Danielsen, tlf. 2333 5726, (tirsdag 
og torsdag)

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

I afd. 6 deler Liva Rom, Engparken 41, Be-
boerbladet ud. Har du ikke fået noget blad, 
så henvend dig her.

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 6 Engparken og Søpar-
ken tirsdag den 1. september 2020 

i gildesalen på Abildgårdvej 35.
Der var fremmødt ca. 50 beboere til 
mødet. Afdelingsformand Tina Chri-
stensen bød velkommen, og herefter 
blev Brian Kjær valgt som dirigent og 
Bodil Jensen som referent.
Connie Møller, Mai-Britt Jensen og 
Linda Møller blev valgt til stemmetæl-
lere.
Afdelingsformand Tina Christensen 
indledte mødet med at fremlægge årets 
beretning. Beretningen blev enstemmigt 
godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 2% eller ca. 16 kr. pr. m2/
år. Lokalinspektør Per Hansen frem-
lagde herefter langtidsbudgettet – og 
budgettet blev enstemmigt godkendt.
Der var indkommet 2 forslag til mødet.
Forslag 1 – Forslag om etablering af 6 
ekstra/nye parkeringspladser.
Forslaget faldt, 42 stemte for, 50 stemte 
imod og 1 stemme var ugyldig.
Forslag 2 – Forslag om at holde 1 stk. 
husdyr (hund eller kat).
Forslaget faldt, 31 stemte for, 62 stemte 
imod og 1 stemme var ugyldig.
Herefter var der valg af medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
Charlotte Nielsen og Eva Sørensen blev 
genvalgt til afdelingsbestyrelsen for 2 
år. Som suppleanter blev Hanne Steen 
Jensen og Jette Ritter valgt som hen-
holdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år.
Mødet afsluttede med at dirigenten tak-
kede for god ro og orden og formand 

mailto:tinaubbe@hotmail.com
mailto:bangsbofreja@gmail.com
mailto:maxdamjen1@gmail.com
mailto:chani7711@gmail.com
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Tina Christensen takkede for valget og 
et godt møde.
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

Livets gang i Søparken
Nu er efteråret over os i Søparken 2020
Plejecenteret Søparken har haft en god som-
mer, med godt vejr og mange tilbud, trods 
corona krisen som hænger over Danmark. 
Der har været en del af vores frivillige, som 
har cyklet nogle turer med vores beboere, 
til stor glæde og opmuntring. Vores bus har 
også været på landevejen stort set hver dag, 
så vi nyder rigtig den nye bus. Der har væ-
ret tur til Zoo i Ålborg – en tur ved Rubjerg 
Knude fyr, Lønstrup, tur til Tolne Skov – ud 
i bakkerne ved Katsig – Lendum – Under-
sted – havnene i Sæby – Strandby og vores 
egen for at se de store boreplatforme, som 
ligger ved det nye havnehoved. 

Jo der har været rigtig mange turer, og så 
gør det ikke turen mindre værdifuld, når der 
bliver ”istid” på sådanne ture. Vi har i denne 
corona tid, søgt nogle penge til at forsøde 
tilværelsen for de 60 beboere i Søparken, 
det blev til 4.000 kr. – de blev omsat til et 
gavekort til hver af de seks huse på 800 

kr. til is på Palmestranden eller Ishuset 
ved Møllehuset, Tak for den ekstra gave vi 
fik. Det har været til stor glæde for vores 
beboere. 

Det går godt med vores indsamling til vores 
kørestolscykel. Vi har solgt godt på vores 
reol på Genbrugscenteret Knudepunktet i 
Frederikshavn. Og selv om vi ikke har kun-
ne samlet beboerne fra de forskellige huse i 
Søparken, har en af beboerne Aage savet 53 
flag ud og malet og lakeret dem – ligesom 
Irene har samlet de mange Flagranker med 
sten og drivtømmer. I et andet hus har Knud 
finpudset redningsplanker – som så har fået 
en gang skibslak, i disse redningsplanker er 
der plads til 5 små flasker, en skøn red-
ningsplanke at have i enten haveskuret, på 
terrassen – eller bag det gamle træ bagest i 
haven, kun fantasien sætter grænser. 

Både Flagrankerne og redningsplanken kan 
købes i Søparken for 100 kr. pr. stk. Tak for-
di du vil støtte vores arbejde med at samle 

ENGPARKEN / SØPARKENENGPARKEN / SØPARKEN    AFDELING 6    AFDELING 6

http://www.vesterport.dk/
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penge ind til vores kørestolscykel, så vores 
beboere der er kørestolsbrugere også kan 
komme på cykeltur til f.eks. havnen. Sådan 
en cykel koster knap 100.000 kr., i skriven-
de stund har vi 57.000 kr. 

Lige nu er Søparken lukket ned – så man 
kan ikke bare lige komme ind fra gaden 
på besøg. Vi er spændt på hvor længe, det 

skal være sådan, vi prøver at holde humøret 
højt, og forsøge at gøre livet festligt, lige nu 
planlægger vi høstfester rundt om i husene.

Som personale skal vi bruge værnemidler, 
når vi er i tæt kontakt med beboerne, det er 
ikke altid kedeligt at gå med dem, der falder 
mange sjove bemærkninger. 

Som den dag jeg stak hovedet ind til en 
af vores beboere med visir på og spurgte: 

”Vil du med ud at køre en tur?” – hvortil 
beboeren svarede ”Skal vi ud og køre 
motorcykel?” – Jeg svarede hurtig ”Det kan 
vi godt – jeg har aldrig prøvet det – vil du 
sidde bagpå?” 
Der blev grinet noget af det.. Frisk sagt – 
hvad skulle vi ellers, når jeg kom der med 
skærm på, og spørger om køretur…
Det er ikke kedeligt at gå på arbejde. Husk 
det er sundt med et godt grin.

Hilsen fra os tre projektmedarbejdere 
Jane, Kaj, Vibeke og Birthe 

- HUSK -
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 Henrik Nielsen, tlf. 3123 4530,
 der står for udlejningen, og de kan kontaktes via telefon. 
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Der er p.t. ingen afdelingsbestyrelse

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært/Område: 
Danmarksgade 21, 22 og 24,
Søgade 2-10 og Rådhusstræde 1-7:
Annika Skovbo, tlf. 2333 5716

I afd. 7 deler Emil F. Leer, Fregatvej 375,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

MIDTBYENMIDTBYEN    AFDELING 7AFDELING 7
Resumé af referat fra afdelings-

møde afd. 7 Midtbyen tirsdag den 
8. september 2020 i gildesalen på 

Abildgårdvej 35.
Der var repræsentanter fra 19 boliger. Da 
der ikke var valgt en afdelingsbestyrel-
se, bød direktør Steen Møller Andersen 
velkommen, og herefter blev Brian Kjær 
valgt som dirigent og Bodil Jensen som 
referent. Kim Dalby og Henning Jørgen-
sen blev valgt til stemmetællere.
Direktør Steen Møller Andersen fremlag-
de afdelingens beretning, og beretningen 
blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af økono-
michef Henning Jørgensen. Huslejen vil 
stige med 2% eller svarende til ca. 16 kr. pr. 
m2/år. Lokalinspektør Per Ritter fremlag-
de herefter langtidsbudgettet – og budget-
tet blev enstemmigt godkendt. 
Der var ikke indkommet forslag til mødet.
Herefter var der valg af medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
Der var ingen, der ønskede at stille op som 
formand for afdelingsbestyrelsen, hvorfor 
der ikke blev valgt en afdelingsbestyrelse. 
Da der hverken blev opstillet formand eller 
afdelingsbestyrelsesmedlemmer til afde-
lingen, vil organisationsbestyrelsen fortsat 
varetage afdelingens interesser.
Under eventuelt blev der efterspurgt en 
måde at regulere mågebestanden på, både 
i Danmarksgade og Rådhusstrædet. Det 
vil driften finde en løsning på. 
Steen Møller Andersen takkede for et godt 
møde og opfordrede til, at der bliver lavet 
et socialt arrangement i afdelingen.
Referatet er forkortet af redaktionen. Hele 
referatet kan læses på Vesterports hjemme-
side www.vesterport.dk

mailto:pr@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/
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... et blad for beboere - lavet af beboere
Læserbrev

Roses skal den, der roses bør
Jeg har som veteraner i afdeling 7 
ansigt mod byens hovedstrøg, Dan-
marksgade. 
Vi flyttede ind da byggeriet ”Palads-
kareen” stod færdigt i 1999, og vi har 
vel haft 7 gårdmænd/viceværter, der 
alle har gjort et godt stykke arbejde og 
været meget omgængelige. 
Men aldrig har vi haft en vicevært, 
som vores nuværende i jobbet, Annika 
Skovbo. Med sans for detaljen har hun 
de seneste par år arbejdet med vores 
dejlige parklignende udeareal bag ho-
vedbygningen, så det er en fornøjelse 
at færdes der. 
Hækkene er klippet, så det er fryd for 
øjet. Pergolaen og dens beplantning 
har aldrig stået flottere. Vore krukker 
er beplantet og passet, så man glædes 
over, hvor enkelt det kan gøres - og 
alligevel så effektfuld. Og dertil er 
Annika lydhør, når vi som beboer 
kommer med ændringsforslag. 
Derfor denne ros til hende. Tak.

Venlig hilsen fra
Ellen Margrethe og Carl Frede Haugaard 
Danmarksgade 24 a, 1.-1. 

Efterårsdigt 
af Johannes Møllehave

Jeg elsker oktober og efterår,
med alle de farver træerne får
for siden at kaste farverne væk
og stå som tegnet med tusch og blæk
Hør skovenes efterårs hjerte banke:
Efterår, efterår eftertanke.

Cyklister i flokke når dagen gryer
med hænder på kølige cykelstyr,
hvor eftertanken er sval og skøn.
Kalenderens gavmilde efterløn
Pedaler trædes af alle kræfter.
Det er efterår: tid til at tænke efter.

Som egernet samler nød på nød
skal brændet stables til pejsens glød.
At sidde i ly og at sidde i læ
med duft af det brændende birketræ,
i ildskæret lyser øjnene blanke
efterår, efterår eftertanke.

Oktober som varsler vinteren ind.
Oktober med norden- og søndenvind
Oktober som pust fra et underbid.
Snart omstilles uret til vintertid.
Nu udskiftes skovenes garderober
Og træ-silhuetterne skriver: OKTOBER.

Snart slutter tiden sin almanak.
Hvad er det der lyder som ordet tak?
Det er selve naturens aftenbøn
Naturen er kommet på efterløn.
Vinden kærtegner hestens manke.
Efterår, efterår eftertanke.
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Afdelingsbestyrelsen

Formand 
John N. Andersen, Havnefronten 44
Tlf. 4089 8246
Mail: johnneergaardandersen@gmail.com

Næstformand/Beboerblad
Anna Nørgaard, Havnefronten 32
Tlf. 4092 2123
Mail: anna@smil2.dk

Nanny Rosenkilde, Havnefronten 24
Tlf. 2925 1204
Mail: nannysaloevera@hotmail.com

Gerda Nielsen, Stokken 5
Tlf. 5196 8865
Mail: gerdabenny@hotmail.com

Arne Pedersen, Fligen 6
Tlf. 2446 5965
Mail: apstrandby@gmail.com

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

Vicevært
Område:
Strandgården, Søndervej 20-26 og Grundtvigs 
Have 5-33
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711

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

I afd. 9 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, 9900 Frederikshavn, 
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig til Administrationen. 

ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTENANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENGRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENAFDELING 9AFDELING 9

Formanden har ordet
Tak for tilliden og valget, jeg vil gøre 
mit bedste, sammen med afdelingsbe-
styrelsen for at leve op til ansvaret.
Afdeling 9 afholdt ordinært afdelings-
møde i gildesalen på Havnefronten. 
Den har en størrelse, hvor der er plads 
til 120 deltagere. Så vi havde således 
mulighed for at sikre den nødvendige 
plads imellem mødedeltagerne og der-
med imødekomme de gældende Covid 
19 restriktioner.
Der var et rigtig flot fremmøde fra alle 
områder i afdelingen, Grundtvigs-have, 
Ankerpladsen og Havnefronten. I alt 
deltog 75 beboere i mødet (57 lejemål 
var repræsenteret). Det må siges at være 
udtryk for en stor interesse for beboer-
demokratiet.
Der var efterfølgende fællesspisning, 
hvor der var 70 beboere, som, traditio-
nen tro spiste Skipperlabskovs, leveret 
fra Rosendal i Strandby. Det var en helt 
igennem fin aften, hvor der var flere 
beboere der ytrede sig og kom med for-
slag. Det hele foregik i god tone og ro 
og orden. Se i øvrigt Referat fra mødet.
Covid 19 har siden afdelingsmødet haft 
en uheldig stigende frekvens. Dette 
betyder at mange forskellige arran-
gementer desværre må aflyses eller 
flyttes til et senere tidspunkt. Vi har i 
den forbindelse besluttet at aflyse vore 
traditionsrige efterårs fællesspisning i 
gildesalen på Havnefronten. ØV – men 
vi ser ikke anden mulighed end at tage 
situationen alvorlig og aflyse. Vi håber 
meget, at vi kan komme stærkt tilbage 
med en forårsfællesspisning. 

mailto:johnneergaardandersen@gmail.com
mailto:anna@smil2.dk
mailto:nannysaloevera@hotmail.com
mailto:gerdabenny@hotmail.com
mailto:apstrandby@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
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... et blad for beboere - lavet af beboere
ANKERPLADSEN - HAVNEFRONTENANKERPLADSEN - HAVNEFRONTEN
GRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDENGRUNDTVIGSHAVE - STRANDGÅRDEN

Mødereferater afd. 9
Et kort referat af afdelingsbe-

styrelsens møder bliver an-
bragt i udhængsskabene ved 
Grundtvigs Have, Ankerplad-

sen og Havnefronten.

Du kan også læse referatet 
på VESTERPORTS hjemme-

side under afdeling 9.

Afdelingsbestyrelsen, som den er nu - 
der er der ingen ændringer.
Afdelingsbestyrelses formand: 
John Neergaard Andersen
Afdelingsbestyrelses Næstformand: 
Anna Nørgaard
Afdelingsbestyrelsesmedlem: 
Gerda Nielsen
Afdelingsbestyrelsesmedlem: 
Arne Pedersen
Afdelingsbestyrelsesmedlem:
Nanny Rosenkilde
1. suppleant: Henrik Nielsen, 2. supple-
ant: Jørn Ole Svensen, som er ny sup-
pleant og træder ind i stedet for Karen 
Margrethe Sørensen
Tusind tak for indsatsen til Karen Mar-
grethe.
Hilsen John Neergaard

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 9 Elling, Ankerpladsen, 
Havnefronten og Strandgården 

mandag den 7. september 2020 kl. 
16 i Fælleshuset på Havnefronten.
Der var fremmøde fra 57 lejemål. 
Afdelingsformand John N. Andersen 
bød velkommen, og herefter blev Brian 
Kjær valgt som dirigent og Bodil Jensen 
som referent.
Birthe Jensen, Arnold Sørensen og Jytte 
Hansen blev valgt til stemmetællere.
Afdelingsformand John N. Andersen 
startede mødet med at fremlægge årets 
beretning. Beretningen  blev enstem-
migt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. 

Huslejen vil stige med 2% eller ca. 19 
kr./m2/år. Lokalinspektør Per Han-
sen fremlagde langtidsbudgettet – og 
budgettet blev herefter enstemmigt 
godkendt.
Der var indkommet 1 forslag til mødet.
Forslag 1 – Forslag om etablering af 
belysning ved stien Grundtvigs Have. 
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
Herefter var der valg af medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen. Gerda Nielsen og 
Anna Nørgaard blev genvalgt for 2 år. 
Som suppleanter blev Henrik Nielsen 
og Jørn Ole Svendsen valgt som hen-
holds-vis 1. og 2. suppleant for 1 år.
Under eventuelt orienterede direktør 
Steen Møller Andersen om Havnefron-
ten, og herefter var der lidt spørgsmål til 
driften. 
Som afslutning takkede dirigenten for 
god ro og orden, og formanden takkede 
for genvalg og for et godt møde.
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

http://www.vesterport.dk/


24

Der er pt. ingen afdelingsbestyrelse

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

Vicevært
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 10 bliver Beboerbladet sendt pr. post.  

Har du ikke fået noget blad, så henvend dig 
til administrationen

ÅLBÆKÅLBÆK             AFDELING 10AFDELING 10
Resumé af referat fra afdelings-

møde afd. 10 Gårdbovænget, 
Aalbæk, onsdag den 2. september 
2020 kl. 16 i Aalbæk Kulturhus.

Der var mødt 1 beboer. Direktør Steen 
Møller Andersen bød velkommen og 
blev herefter valgt som dirigent. Bodil 
Jensen blev valgt som referent.
Da afdelingsformand Sanne Aaby hav-
de forfald blev det lokalinspektør Per 
Hansen der fortalte lidt om de væsent-
lig arbejder, der er blevet udført siden 
sidste møde.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 1% svarende til 7 kr./m2/
år. Lokalinspektør Per Hansen fremlag-
de langtidsbudgettet – og budgettet blev 
herefter enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til 
mødet.
Da det ikke var muligt at etablere en 
afdelingsbestyrelse, blev det besluttet, 
at Vesterports organisationsbestyrelse 
skulle varetage afdelingen. 
Som afslutning takkede dirigenten for 
god ro og orden. 
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

mailto:ph@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Margrethe Nielsen, Bangsbovej 58
Tlf. 2467 1324
Mail: margrethe.nielsen@nordfiber.dk

Næstformand 
Karin Wæhrens, Bangsbovej 60
Tlf. 2444 0161
Mail: karinwaehrens@gmail.com

Sekretær/referent
Peter Jensen, Bangsbovej 44
Tlf. 2649 3832
Mail: prj1381@gmail.com

Morten Bast, Bangsbovej 66
Tlf. 4169 9632
Mail: mortenbastfrh@ngmail.com

Jane Malmgaard, Bangsbovej 84
Tlf. 2578 5386

Lokalinspektør
Sten V. Christiansen, tlf. 2189 3508
Mail: svc@vesterport.dk 

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

I afd. 12 deler Benjamin Christiansen, 
Schousvej 3, Beboerbladet ud. Har du ikke 
fået noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 12AFDELING 12 LILLE BANGSBOLILLE BANGSBO

Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Afdelingsmødet blev afholdt den 31. 
august, og der blev valgt ny formand og 
3 nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 
Velkommen til de nye i afdelingsbesty-
relsen, og tak for indsatsen gennem flere 
år til jer 3, der ikke ønskede genvalg.
Den nye afdelingsbestyrelse har fordelt 
sig i de forskellige udvalg, så tag godt 
imod dem.
Haveudvalget har holdt møde og sender 
ros til jer, der gør en indsats med at 
holde vores områder flotte.
På billederne er Peter og Morten ude for 
at rette græskanter.

Køkkenholdene holder fri på grund 
af Covid19 retningslinjerne. Som alle 
andre må vi ikke mødes mere end 10.

mailto:margrethe.nielsen@nordfiber.dk
mailto:karinwaehrens@gmail.com
mailto:prj1381@gmail.com
mailto:mortenbastfrh@ngmail.com
mailto:svc@vesterport.dk
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               AFDELING 12   AFDELING 12 LILLE BANGSBOLILLE BANGSBO

Aktivitetsudvalget venter også på, at vi 
kan mødes igen. Vi nyder, at vejret har 
været til udendørs aktiviteter. Se billeder 
fra sommerlegene. Krolf og petang har 
været til udendørs aktiviteter. Se bille-
derne fra sommerlegene.

Krolf og petang har haft 4 til 9 deltagere 
gennem det sidste halvår.
Besøg af rottefængeren
Vi har haft rottefængeren fra Kommu-
nen på besøg i sommer. Nedenunder 
vores tuja var der huller. Vi fældede tu-
jaen og fangede rotten. Nu har vi plantet 
disse buske.
Hilsen Margrethe Nielsen

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 12 ”Lille Bangsbo” 

mandag den 31. august 2020 kl. 16 
i Fælleshuset, L. P. Houmøllers 

Vej 52-54.
Der var fremmødt beboere fra 19 boli-
ger. Næstformand Margrethe Nielsen 
bød velkommen. Direktør Steen Møller 
Andersen blev valgt til dirigent og Bodil 
Jensen blev valgt som referent.
Kim Dalby og Sten Vinther Christian-
sen blev valgt til stemmetællere.
Næstformand Margrethe Nielsen 
startede møde med at fremlægge årets 
beretning. Beretningen blev enstemmigt 
godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 2% svarende til ca. 16 kr./
m2/år. Driftschef Kim Dalby fremlagde 
langtidsbudgettet – og budgettet blev 
enstemmigt godkendt.
Der var indkommet 1 forslag til mødet.
Forslag 1 – Antal af afdelingsbesty-
relsesmedlemmer ændres fra 5 til 3 
medlemmer.
Forslaget faldt, 4 undlod at stemme.  
Herefter var der valg af medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen. Margrethe Nielsen 
blev valgt til afdelingsformand, Karin 
Wæhrens og Morten Bast blev valgt 
til afdelingsbestyrelsen. Alle er valgt 
for 2 år. Som suppleanter blev Jane 
Malmgaard og Lissi Hansen valgt som 
henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år.
Mødet afsluttede med at Margrethe 
Nielsen takkede for valget og dirigenten 
takkede for god ro og orden.
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen

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

Theis Splidt, Barfredsvej 48, st. nr. 2
Tlf. 2882 9738

Mona Johanne Hansen, Barfredsvej 46, 1. nr. 1
Tlf. 2348 3966
Mail: monajohanne1966@gmail.com

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121, pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært/Område:
Barfredsvej 46-48:
Annika Skovbo Pedersen, tlf. 2333 5716

I afd. 14 deler Emil F. Leer, Fregatvej 375,
Beboerbladet ud. Har du ikke fået noget 
blad, så henvend dig her. 

CHRISTIANSMINDECHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14
Formanden har ordet

Havedag
Vi havde en hyggelig dag med mange 
gode snakke, mens vi fik orden på 
haven. Vi fik også lidt godt at spise i 
pauserne, og vi sluttede aftenen af på 
restaurant ”La´ Vida”.
Tak for hjælpen til alle der var med.
Her er lidt billeder fra en dejlig dag.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Jenny

mailto:jenny.a.f@live.dk
mailto:monajohanne1966@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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CHRISTIANSMINDECHRISTIANSMINDEAFDELING 14AFDELING 14

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 14 Christiansminde 

torsdag den 3. september 2020 kl. 
16 i gildesalen Abildgårdsvej 35.

Der var mødt 4 beboere til mødet.
Afdelingsformand Jenny Larsen bød 
velkommen, og herefter blev Brian 
Kjær valgt som dirigent, og Bodil Jen-
sen valgt som referent.
Afdelingsformand Jenny Larsen frem-
lagde årets beretning, og beretningen 
blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 2,5% svarende til 12 kr./
m2/år. Lokalinspektør Per Ritter frem-
lagde langtidsbudgettet, og budgettet 
blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til 
mødet.
Herefter var der valg af medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen. Jenny Larsen 
blev genvalgt som afdelingsformand og 
Theis Spildt blev valg til afdelingsbe-
styrelsen for 2 år. Som suppleanter blev 
Ole Sørensen og Leif Riel valgt som 
henholdsvis 1. og 2. suppleant for 1 år.
Direktør Steen Møller Andersen ori-
enterede kort om Christiansminde, og 
herefter takkede dirigenten for god ro 
og orden og formanden Jenny Larsen 
takkede ligeledes for et godt møde.
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Kirsten Q. M. Svendsen 
Ingeborgvej 8, 1. nr. 1
Tlf. 3030 3213
Mail: kqm1944@gmail.com

Næstformand
Grethe Stenbakken, Ingeborgvej 9 1.v.
Tlf. 6186 3135

Henny Jensen, Ingeborgvej 7 2.h.
Tlf. 2368 6903
Mail: hennyj1943@gmail.com

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært - Ingeborgvej
Lars Jørgensen, tlf. 2333 5717

Vicevært - Ravnshøj
Allan Svendsen, tlf. 2333 5711
Sune H. Knudsen, tlf. 6020 1120

I afd. 17 deler Kenai C. Bendixen-Bryce, 
Stenbakkevej 49, Beboerbladet ud. Har du 
ikke fået noget blad, så henvend dig her.
I Ravnshøj deler viceværten  Beboerbladet 
ud. Har du ikke fået noget blad, så henvend 
dig til administrationen.

INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Jeg håber alle har haft en dejlig sommer, 
selv om det ikke altid har været det 
bedste vejr.
Gæsteværelser
Her i afdelingen er der på trods af 
Corona sket lidt nyt. Vores gæste-
værelser på Ingeborgvej 9 er blevet 
færdige og taget i brug den 1. juli lige 
til feriesæsonen. Vi havde åben hus den 
8. juli, hvor rigtig mange af jer beboere 
kiggede indenfor, hvad vi var rigtig 
glade for.
Ja siden har gæsteværelserne været så 
godt som lejet ud det meste af tiden. 
Det viser jo bare, at det var godt, vi fik 
dem genetableret i nr. 9 på Ingeborgvej. 
Nye vinduer
I august begyndte håndværkerne på 
de nye vinduer til Ingeborgvej 5-7-9. 
De trængte også til at blive skiftet for 
mange af dem var utætte. 
Afdelingsmøde
9. september havde vi vores afdelings-
møde, som blev afholdt i gildesalen 
Abildgårdsvej 35 ved Vesterports kon-
tor. Det skulle have været på Ingeborg-
hus, men endnu engang kom coronaen i 
vejen for det. 
På afdelingsmødet blev Henny Jensen 
genvalgt og Ulla Tøgersen blev valgt 
som 1. suppleant, Anny Janum som 2. 
suppleant, men først fra 1. november, 
hvor hun flytter ind. Endvidere blev de 
2 forslag som var stillet vedtaget. Det 
vil sige, at der opsættes en Hjertestarter 
på Ingeborgvej. Jeg vil gerne takke alle 
de fremmødte for et godt møde, dejligt 
når I støtter op om det, vi laver. 

mailto:kqm1944@gmail.com
mailto:hennyj1943@gmail.com
mailto:pr@vesterport.dk
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INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ INGEBORGVEJ & RAVNSHØJ AFDELING 17AFDELING 17
Jeg vil gerne benytte lejligheden til 
at gøre opmærksom på, at vi i afde-
lingsbestyrelsen gerne vil høre fra jer 
beboere. Enten det er ris eller ros, gode 
forslag som kan komme til gavn for os 
alle i afdelingen, og som vi så vil tage 
op på vores afdelingsbestyrelsesmøder. 
I er velkommen til at henvende jer til 
mig eller afdelingsbestyrelsen, enten 
I skriver, ringer eller henvender jer 
personligt.
Flagstænger på Ingeborgvej og 
Kalkværksvej
Vi har fået en frivillig beboer til at passe 
vores flagstænger på Ingeborgvej og 
ved Kalkværksvej på flagdage, runde 
fødselsdage og ved dødsfald.
Så hvis man ønsker flaget hejst på sin 
runde fødselsdag eller ved dødsfald 
bedes man venligst tage kontakt til Ivan 
Brødbeck, Ingeborgvej 5 2.h, tlf. 2335 
1004.

Ingeborghus og trehjulet cykel
På Ingeborghus har de en trehjulet 
cykel til 2 personer, som er skænket af 

”Foreningen Lyspunkt” til det daværen-
de ”Dagcenter Ingeborgvej” nu ”Inge-
borghus” for en del år siden.
Denne cykel må beboerne på Ingeborg-
vej gerne låne, hvis man har lyst til lidt 
motion eller bare en hyggelig cykeltur. 

Man henvender sig til personalet på 
Ingeborghus, hvis man har lyst til at 
låne den.

På afdelingsbestyrelsens vegne.
Kirsten Q. M. Svendsen

Skal der flages for 
dig eller din nabo?

Vi har fået en frivillig beboer til 
at passe vores flagstænger på 

Ingeborgvej og ved Kalkværksvej 
på flagdage, runde fødselsdage 

og ved dødsfald.
Så hvis man ønsker flaget hejst på

 sin runde fødselsdag eller ved 
dødsfald bedes man venligst tage 

kontakt til
Ivan Brødbeck

Ingeborgvej 5 2.h
 tlf. 2335 1004
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Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 17 Ingeborgvej og 

Mejerivej onsdag den 9. septem-
ber 2020 kl. 16 i gildesalen Abild-

gårdsvej 35.
Der var fremmødt beboere fra 24 bo-
liger. Direktør Steen Møller Andersen 
bød velkommen på vegne af formanden, 
og Steen Møller Andersen blev heref-
ter valgt til dirigent. Bodil Jensen blev 
valgt som referent.
Kim Dalby og Henning Jørgensen blev 
valgt til stemmetællere.
Afdelingsformand Kirsten Svendsen 
fremlagde årets beretning, og beretnin-
gen blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 0,5% svarende til ca. 5 kr./
m2/år. Lokalinspektør Per Ritter frem-
lagde herefter langtidsbudgettet – og 
budgettet blev enstemmigt godkendt.
Der var indkommet 2 forslag til mødet.
Forslag 1 – Forslag om ændringer til 
den gældende husorden. Forslaget var 
stillet af afdelingsbestyrelsen og blev 
vedtaget med markant flertal.
Forslag 2 – Forslag om Hjertestarter 
på Ingeborgvej. Forslaget var stillet af 
Lene Hansen og afdelingsbestyrelsen – 
og blev enstemmigt vedtaget.  
Herefter var der valg af medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
Henny Jensen blev genvalgt til afde-
lingsbestyrelsen. Hun blev valgt for 2 år. 
Som suppleanter blev Ulla Tøgersen og 
Anny Janum valgt som henholdsvis 1. 
og 2. suppleant for 1 år.
Mødet afsluttede med lidt spørgsmål til 
driften. Herefter takkede dirigenten og 

afdelingsformand Kirsten Svendsen for 
et godt møde.
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen
Alle mails til afdelingsbestyrelsen sendes 
til mail: afd30vesterport@gmail.com

Formand
Conny Sommer Majlund
Fladstrandsparken 49, 4. nr. 1
Tlf. 2481 3408
Mail: sommer1956@outlook.dk

Næstformand
Else Henriksen
Fladstrandsparken 5 
Tlf. 3070 0435

Lars Lyngø
Fladstrandsparken 13
Tlf. 6111 2479

Sheela Vejen Jensen
Fladstrandsparken 109
Tlf. 2386 3144

Jette Madsen
Fladstrandsparken 59, 3. nr. 2
Tlf. 2233 1638

Lokalinspektør
Per Ritter, tlf. 6020 1121,
Mail: pr@vesterport.dk
Privat: tlf. 4242 4951

Vicevært
Thomas Kiis, tlf. 2395 5727

I afd. 30 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

   AFDELING 30  AFDELING 30 FLADSTRANDSPARKENFLADSTRANDSPARKEN

Nyt fra afdelingsbestyrelsen
Siden sidst har der været lidt stille pga. 
coronakrisen.
Men vi afholdt som planlagt vores 
beboermøde den 8. september. Mødet 
blev afholdt, og alle restriktioner blev 
overholdt.
Forplejningen var platter, der var rigelig 
afstand mellem stolene, al foreberedelse 
foregik med handsker og rigeligt sprit til 
håndhygiejne.
I alt var der 62 stemmer, der kunne 
afgives.
Brian Kjær bød velkommen.
Herefter fremlagde formanden Conni 
Majlund beretningen.
Regnskabet og budget blev fremlagt af 
Henning fra Vesterport.
Budgettet viste, at den årlige husleje-
stigning vil beløbe sig til 92.000 kr.
Hvad det betyder for den enkelte lejlig-
hedstørrelse, fremgår af det udsendte 
materiale udsendt inden beboermø-
det. Men det vil betyde en ca. husleje 
forstørrelse på ca. 90 kr. pr. måned. 
Stigningen skyldes primært almindelig 
prisregulering og rentestigninger på lån.
Til indkomne forslag var der ændringer 
af husorden.
Punktet hæk skabte debat. Et forslag 
var, at der kun må plantes bøgehække. 
Et andet at man frit kan vælge mellem 
liguster og bøgehække. Forslaget kom 
til afstemning. 22 stemte for kun bøge-
hække, og 23 stemte for frit valg.
Herefter var der valg.
Conni Majlund blev genvalgt uden 
modkandidater. Der skulle vælges to til 
afdelingsbestyrelsen, og i alt 5 stillede 
op. Else Henriksen blev genvalgt, Lars 
Lyngø blev valgt til afdelings- 

mailto:afd30vesterport@gmail.com
mailto:sommer1956@outlook.dk
mailto:pr@vesterport.dk
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bestyrelsen og Jes Jakobsen blev valgt 
som første suppleant og Anette Thom-
sen blev valgt til anden suppleant.
Dette var så lidt fra beboermødet. Det 
fulde referat kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk.
Afdelingsbestyrelsen glæder sig til at 
komme i gang, men alt med forbehold 
for coronakrisen.
Vi håber snart, at vi kan genopstarte 
vores hyggelige spilleaftener.
Julefrokosten er planlagt til den 21. no-
vember, så sæt kryds i kalenderen. Hvis 
vi må og kan, vi er jo lidt ramt i Frede-
rikshavn kommune, så holder vi et brag 
af julefrokost, og håber rigtig mange 
tilmelder sig.
Forhåbentlig ses vi snart og ikke mindst 
den 21. november.
På afdelingsbestyrelsens vegne
Jette Dam Madsen 

Nyt fra Driften
Der er gang i udskiftningen af MgO plad-
erne i afdelingen lige nu. Her kommer der 
lidt billeder fra processen, og som I kan se 
er det et større stykke arbejde.
Afdelingen har også fået en el-ladcykel til 
viceværten. Det er et skridt i den rigtige 
retning med de 17 verdensmål.

http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen
Formand
Helle Bach Nielsen
Lerstien 19 A, tlf. 4242 4107
Mail: helle-bach@live.dk

Jens Søndergaard
Lerstien 15 A, tlf. 2980 9851
Mail: hoene13@hotmail.com

Lone Højgaard Larsen
Lerstien 15 B, tlf. 2383 9294
Mail: lonehoejgaard@gmail.com

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

I afd. 32 deler Benjamin Christiansen, 
Schousvej 3,  Beboerbladet ud. Har du ikke 
fået noget blad, så henvend dig her. 

LERSTIENLERSTIEN    AFDELING 32   AFDELING 32

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 32 Lerstien torsdag den 
3. september 2020  i Fælleshuset L. 

P. Houmøllers Vej 52-54.
Der var mødt 8 beboere til mødet. Af-
delingsformand Katrine Ritter bød vel-
kommen, og Brian Kjær blev herefter 
valgt til dirigent. Kim Juhl Christensen 
blev valgt som referent.
Lone Højgaard Larsen og Dorte Hansen 
Birkmose blev valgt til stemmetællere.
Afdelingsformand Katrine Ritter frem-
lagde årets beretning, og beretningen 
blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 1% eller ca. 8,00 kr./m2/år. 
Lokalinspektør Per Hansen fremlagde 
herefter langtidsbudgettet – og budget-
tet blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til 
mødet.
Herefter var der valg af medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
Helle Bach Nielsen blev valgt til afde-
lingsformand, og Lone Højgaard Larsen 
blev valgt til afdelingsbestyrelsen, beg-
ge blev valgt for 2 år. Dorthe Hansen 
Birkmose blev valgt til 1. suppleant for 
1 år.
Mødet afsluttede med lidt spørgsmål til 
driften vedr. legeplads, træbeskæring og 
problemer med skure og revner i vægge. 
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

mailto:helle-bach@live.dk
mailto:hoene13@hotmail.com
mailto:lonehoejgaard@gmail.com
mailto:ph@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/
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Afdelingsbestyrelsen

Formand
Michael Iversen, Tunøvej 31
mail: holme1@godmail.dk
tlf. 4140 8246

Næstformand
Claus Nielsen, Tunøvej 27
Tlf: 2340 2596
Mail: Scnielsen@nordfiber.dk

Referent
Heidi Madsen, Viborggade 11
tlf. 2247 8445

Lokalinspektør og vicevært
Per Hansen, tlf. 2333 5736
Mail: ph@vesterport.dk
Privat: tlf: 2347 7954

I afd. 55 deler Mikkel Kløjgaard Pedersen, 
Vitus Berings Vej 108, Beboerbladet ud. Har 
du ikke fået noget blad, så henvend dig her. 

AFDELING 55AFDELING 55

Resumé af referat fra afdelings-
møde afd. 55 mandag den 7. 

september 2020  i Gildesalen på 
Abildgårdsvej 35.

Der var mødt ca. 20 beboere til mødet. 
Afdelingsformand Michael Iversen bød 
velkommen, og Brian Kjær blev heref-
ter valgt til dirigent. Heidi Madsen blev 
valgt som referent.
Finn Hjertensgaard Jensen og Martin 
Chr. Jensen blev valgt til stemmetællere.
Afdelingsformand Michael Iversen 
fremlagde årets beretning, og beretnin-
gen blev enstemmigt godkendt.
Budget for 2021 blev fremlagt af øko-
nomichef Henning Jørgensen. Huslejen 
vil stige med 0,5% eller ca. 4 kr./m2/år. 
Lokalinspektør Per Hansen fremlagde 
herefter langtidsbudgettet – og budget-
tet blev enstemmigt godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til 
mødet.
Herefter var der valg af medlemmer 
af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
Michael Iversen blev genvalgt til afde-
lingsformand, og Claus Nielsen blev 
genvalgt til afdelingsbestyrelsen, begge 
blev valgt for 2 år. Lisbeth Thomsen og 
Jørgen Heidemann blev valgt til hen-
holdsvis 1. suppleant og 2. suppleant, 
begge blev valgt for 1 år.
Mødet afsluttede med lidt spørgsmål til 
driften. 
Referatet er forkortet af redaktionen. 
Hele referatet kan læses på Vesterports 
hjemmeside www.vesterport.dk

mailto:holme1@godmail.dk
mailto:Scnielsen@nordfiber.dk
mailto:ph@vesterport.dk
http://www.vesterport.dk/


  

HÅNDVÆRKERAFDELINGEN
           Jyllandsgade 9
         9900 Frederikshavn
         Tlf.  9620 5430

Serviceafdelingen:
Jens Michael Jensen
Tlf: 2566 3340
Mail: jmj@vesterport.dk

Hvad koster det at få malet?
Tænker du på at efteråret eller vinteren skal bruges på at få frisket din lejlighed lidt op. 

Så kommer det store spørgsmål - hvad koster det?
Du er altid velkommen til at kontakte servicemester Jens Michael Jensen på 

tlf. 2566 3340 og få et uforpligtende tilbud på det arbejde, 
som du gerne vil have udført.

  

  Vesterports 
  Håndværkerafdeling 

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

    Er du interesseret i dette,  så giver 
    vi dig gerne et uforpligtende tilbud.

   Du kan evt. kontakte:
   Servicemester, Jens Michael Jensen

   tlf. 2566 3340

NYT KØKKEN ??

Du får medindflydelse på 
udseendet og hvilke materialer,

dit køkken skal have.
Et nyt køkken koster dig max. 

549,- kr. pr. måned – og hvis du får 
boligstøtte, kan der søges bolig-

støtte til denne stigning. Mange får 
derved betalt deres nye køkken-

stigning ved
boligstøtten.

Hvis du gerne vil have nyt køkken 
– så kontakt  

Administrationen på 9842 6111

    HÅNDVÆRKER AFDELINGEN   HÅNDVÆRKER AFDELINGEN

mailto:jmj@vesterport.dk

