
 

 

Ordinært afdelingsmøde  
i Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2, Østerbro 

København den 17. september 2013 

 
Tirsdag den 24. september, 2013 - kl. 19.00 

 i 
Bethania, Nyborggade 4, 2. sal – adgang til lokalerne fra kl. 18.30 

       

Bemærk venligst: 
Indskrivning og udlevering af stemmesedler sker på 1. sal, og slutter kl. 19.00 

       

Dagsorden:     

1. Velkomst – valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Beretning siden sidste afdelingsmøde (skriftlig beretning vedlagt) 

3 a. Godkendelse af budget for 2014 – afdeling 1 (budget + DV-plan vedlagt) 

 b. Godkendelse af budget for 2014 – afdeling 2 (budget + DV-plan vedlagt) 
      

4 Behandling af indsendte forslag:     

 Bilag 1: Forslag om indførelse af kollektiv råderet afd. 1 (vedlagt) 

 Bilag 2: Forslag om indførelse af kollektiv råderet afd. 2 (vedlagt) 

 Bilag 3: Der stilles forslag og stemmes om, at den store grill i haveanlægget fjernes 

  Der stilles forslag og stemmes om, at der kun må ligge 1 stk. gæsteparkeringsbillet i forruden 
ad gangen 

  Der stilles forslag om, at bestyrelsen pålægges at udsende hele referatet. 

  Der stilles forslag og stemmes om, at garager kun anvendes til biler. Anvendes garager til 
andet skal lejeforholdet bringes til ophør (kun afd. 1). 

  Der stilles forslag og stemmes om, at boldbanen ændres til bilparkering.  

 Bilag 4 Forslag til tilføjelser til gældende husorden (vedlagt) 

 Bilag 5: Forslag vedr. regulering af husleje i handikapboligerne afd. 2 (Vedlagt) 
  

5. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen: 

 A. Afdeling 1: 
1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år (Peter Jørgensen genopstiller) 

  1 suppleant til afdelingsbestyrelsen fra afdeling 1 for 1 år 

 B. Afdeling 2: 
1 afdelingsbestyrelsesmedlem for 2 år (Jens Corfitzen genopstiller) 

  1 suppleant til afdelingsbestyrelsen fra afdeling 2 for 1 år 
   

6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet 

  1 medlem fra afdeling 1 

  1 medlem fra afdeling 2  

  2 suppleanter til repræsentantskabet fra afdeling 1 for 1 år 
2 suppleanter til repræsentantskabet fra afdeling 2 for 1 år 

      

7. Eventuelt     

På afdelingsbestyrelsens vegne 
Alex Rasmussen,  

formand 
       

 
Husstandsomdelt af ejendomskontoret tirsdag den 17. september, 2013 


