
 

Afdelingsbestyrelsesmøde 

10.8.2020  
Dagsorden 

 
Mødedato: Mandag den 17. august 2020. 

 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 
 

Mødested: LB Selskabslokalet Nyborggade 11 – 2100 København Ø 
 

Deltagere: 
 
Peter Jørgensen  Formand (afd. 1) 

Jens Corfitzen  Næstformand (afd. 2) 
Bendt Pedersen  Bestyrelsesmedlem (afd. 1) 

Thomas Begulic  Bestyrelsesmedlem (afd. 1 ) 
Christian Melsen  Bestyrelsesmedlem (afd. 1 ) 
Carsten Kjøller  Bestyrelsesmedlem (afd. 2 ) 

Jeannette Vennerberg  Bestyrelsesmedlem (afd. 2 ) 
Alex Rasmussen  Bestyrelsessuppleant (afd. 1) 

Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant (afd. 2) 
Nicholas Bisp Nielsen  Driftschef FA 09.  
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
   
2. Godkendelse af referat fra den 18. juni 2020. 

 
3. Sionsgade 18 – 26 – Status på diverse tiltag i kælderen inkl. røgalarmer. CK.  

 

4. Selskabslokalet. Regler for brug mv. BP. Bilag AR. 
 
5. Københavns Parkering, ny aftale. BP. 
 
6. Opmaling af parkeringsbåse. BP. 
 
7. Legepladser. BP. 
 
8. Kommissorium, - det Grønne udvalg. CK & JJ. Bilag. Orientering vedr. de grønne 

områder herunder ny hæk ved blok D. BP.    
 
9. Sikkerhedsdøre. BP.  
 

10. Hegn – på matriklen Østerbrogade 190 ved blok B. TB & JV     
     

11. Nedtagning af stensætning mellem blok D & garagerne. PJ. 
 



12. Beboerforslag. Tænker en forening som Lægeforeningens Boliger må være 
interesseret i og være med i den grønne omstilling. Jeg vil varmt anbefale, at 

foreningen får undersøgt installationen af et par lade- stationer fra EON som skulle 
være den mest udbredte el-udbyder på markedet. 
 

13. Eventuelt. 

Hej igen Peter, 

Vi har nok som mange andre gennem flere måneder oplevet flere der absolut ser stort 
på vores ordensreglement mht til støj-åbne vinduer m.m. 

Peter, må vi opfordre til, at Bestyrelsen kommer med et opslag pr. opgang eller 

omdelt til alle, der opfordre alle til, at vise respekt og efterleve det som man har 
skrevet under på ved accept af lejemålet. 

Ligeledes oplever vi dagligt nogle tåber der tror de kører Formel 1 ned af vores lille 

stikvej. Selvfølgelig personer med små børn selv og handicap skilt i forruden, flot. Det 
er ikke helt til, at forstå, men kunne vi henstille til, at vise korrekt adfærd mht 
kørslen.? Ellers er jeg villig, til at kontakte politiet og høre om de vil stå klar i 

september måned i tidsrummet 13.30-15.30 og tage en snak med tåberne.? 

Hører gerne jeres syn på ovenstående. 

Betine & Claus 

Beboerne er blevet opfordret til at sende ovenstående til Klageteamet i FA09. 

 
Bilag 2: Kommissorium.  
 

Type aktivitet Grønne udvalg 

Deltagerkreds Nedsat gruppe på et afdelingsbestyrelsesmøde 

Formål Sikre vedligehold og fornyelse af de grønne områder 

Beskrivelse af 
aktiviteten 

Overvære pasning/pleje/vedligeholdelse af beplantning samt 
udskiftning/vedligehold af træer og buske på de grønne områder 

Styregruppe Jette S. Jørgensen, Carsten Kjøller og Bendt Pedersen 

Økonomi Hensatte midler på DV-planen 

Reference Udvalget refererer til afdelingsbestyrelsen 

Formelle krav Der skal være dokumentation for alle udgifter fra hver leverandør. 

 



Bilag 1. AR. 

Selskabslokalet (10 x 5,5 m) er beliggende på 1. sal med en lille repos og tilhørende 
toiletter er 2 etager nede i kælderen.  

På afdelingsbestyrelsesmødet den 29. april besluttede bestyrelsen at forsætte med ”ingen 
udlejning” af selskabslokalet. I referat er kun skrevet hvilken beslutning 
afdelingsbestyrelsen har truffet. 

Dette blev derefter meddelt ejendomskontoret og information blev lagt op på 
hjemmesiden. 

Der var enighed om at vi ikke kunne leve op til krav om hygiejne da der kun er en 
køkkenvask i køkkenet, ved siden af selve selskabslokalet samt de håndvaske der 
befinder sig 2 etager nede i kælderen på herre- og dametoiletterne. 

På Myndighedernes Hotline betragtes selskabslokalet som offentlig tilgængeligt (indgang 
via hovedindgang til højhus - første del fælles med beboere) samt den fælles trappe til og 
fra kælder for beboere i klubværelserne. Derfor krav på minimum  2 m2 pr person. Altså 
55 : 2 = 27 (28) personer såfremt de sidder ned. Dette forventes ikke at være tilfældet for 
et festligt sammenkomst, hvor der i så tilfælde kan stilles krav om 4 m2 pr. person. = 13 til 
14 personer. 

Desuden giver selskabslokalets størrelse og beliggenhed (1.sal) ikke mulighed for at 
kunne sprede gæster, da de i så fald skal være på en lille repos udenfor selskabslokalet, 
eller gå ned og ud gennem hovedindgangen og dermed bruge fællesindgang til højhus 
sammen med beboere som ophold til rygning eller frisk luft( Dette ses hver gang 
selskabslokalet er udlejet). 

Nedgangen fra selskabslokalet til kælder og toiletter er samtidig ned- /opgang til kælder for 
beboerne i klubværelserne. 

Når festglade mennesker samles er der ikke sikkerhed for at der tages den fornødne 
hensyn til beboerne fra klubværelserne – når de skal frem og tilbage - samt de beboere 
der bruger hovedindgangen til højhuset. (Afstand til andre). 

På næste bestyrelsesmøde den 17. august 2020, vil spørgsmålet igen blive taget op for at 
drøfte hvilke tiltag der er nødvendige såfremt der skal udlejes.. 

På Coronalinjen blev der opfordret til at lave retningslinjer for udlejning og før-
/efterrengøring. 

Der skal opsættes informationsmateriale med opfordring til gæsterne vedr. hygiejne (sprit 
eller håndvask) samt afstand til andre evt. markering om afstand på gulvet ved toiletterne i 
kælderen. Samt opfordre til afstand til andre beboere på trappe fra klubværelser og til 
kælder samt ved indgang til højhus. Dette skal også tilføjes i lejekontrakt. 



Krav om og betaling for efterfølgende ”Coronarengøring” skal også sikres. Hvilket pt. Ikke 
er tilfældet i den nuværende kontrakt. 

Retningslinjer for hvad afdelingsbestyrelsens mening om lejers ansvar i forbindelse med 
leje af selskabslokalet skal tilføjes i kontrakt o.s.v 

     
Peter E Jørgensen 

 

 


