Ordinært afdelingsmøde
i Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2, Østerbro
København den 15. september 2014

Tirsdag den 22. september, 2015 - kl. 19.00
i
Ny gymnastiksal, kælder - Strandvejsskolen, Sionsgade 1, 2100 København Ø
- adgang til lokalerne fra kl. 18.30
Bemærk venligst:
Kom i god tid - Indskrivning og udlevering af stemmesedler slutter kl. 19.00.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Velkomst – valg af dirigent, stemmetællere og referent
Afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde
Godkendelse af driftsbudget for afd. 1 og afd. 2 for det kommende år
Valg af medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen
Forslag 11 vedlagt –
Forøge antallet af bestyrelsesmedlemmer i afdelingsbestyrelsen til 3 fra hver afdeling ud over
formand
A. Formand for den fælles afdelingsbestyrelse for 1 år - Alex Rasmussen fratræder
B. Afdeling 1:
 1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Peter Jørgensen genopstiller
 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for 1 år
C. Afdeling 2:
 1 Afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år – Jens Corfitzen genopstiller
 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen for 1 år

5. Valg af medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet
A. 3 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter fra afdeling 1 for 1 år
B. 3 repræsentantskabsmedlemmer og 2 suppleanter fra afdeling 2 for 1 år
6. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra afdelingsbestyrelsen:
a. Udskiftning af vandstigstrenge til brugsvand i afdeling 1
b. Udskiftning af vandstigstrenge til brugsvand i afdeling 2
c. Reparation af altaner i højhusets lysgårde

Forslag indsendt af beboere:
Forslag 1 vedlagt –
 Affaldssorteringsområde
 Kollektiv råderet vedr. badeværelser
 Ændring af gæsteparkering licens udleveret antal
 Dannelse af social beboerforening

Forslag 2 vedlagt –
 Maling af reposer ved indgangspartier
 Medlemskab af Boligselskabernes Landsforening
 Rengøringsproblemer
 Oprettelse af hundegår på vore grønne områder
 Instruks til nye lejere vedr. brug af fællesvaskerier
Forslag 3 vedlagt  Oprettelse af videoovervågning af opgange, kælder og P-plads
 El-parkering - oplademulighed
Forslag 4 vedlagt  Ændring af TV-signal/-levarandør/-udbyder til større valgfrihed af programmer
Forslag 5 vedlagt  Lukning af vort fælles gårdareal
Forslag 6 vedlagt –
 Oprettelse af træningsrum med div. maskiner
Forslag 7 vedlagt –
 Oprettelse af lukket skur til Christianiacykler, tvillingebarnevogne og lign.
Forslag 8 vedlagt –
 Etablering af en ekstra bøjle i hesteskoen
 Flytning af affalds-/storskraldcontainer til basket boldbanen og bøjle til christianiacykler, motorcykler og lign. på dennes plads.
Forslag 9 vedlagt –
 Afskaffelse af gæstebilletter til parkerede biler, eller betaling for
gæsteparkeringsbilletter
Forslag 10 vedlagt –
 Opsætning af blomsterkasser Sionsgade 18 - 26
 Etablering af bøjlestang til 3-hjulede cykler og motorcykler og lign. I Sionsgade 18 –
26
Forslag 12 vedlagt –
 Præcisering af gældende regler for vor P-Ordning
7. Eventuelt

På afdelingsbestyrelsens vegne
Alex Rasmussen
formand

Husstandsomdelt af ejendomskontoret tirsdag den 15. september 2015

