
 

 

 
 
 
 

København den 18. januar 2017 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
 

Referat 

 
Mødedato: Tirsdag den 17. januar 2017  
 
Mødetidspunkt: Kl. 19.00 – 21.00 
 
Mødested: LB Kælder Sionsgade 26 – 2100 København Ø 
 
 
Deltagere: 
 
Peter Jørgensen  Formand ( afd. 1 ) 
Jens Corfitzen  Næstformand  ( afd. 2 ) 
Thomas Begulic  Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) Afbud 
Bendt Pedersen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Hamdi Nasredin   Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Carsten Kjøller  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Marianne Olsen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Anna Vidavska  Bestyrelsessuppleant ( afd. 1) Afbud 
Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant ( afd. 2) Afbud 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent og referent. 
Carsten Kjøller blev valgt som dirigent. 
Per Dige blev valgt som referent. 

2. Godkendelse af referat fra 13. december 2016.  
Referatet blev godkendt. 

3. Garageudvalget – status. 
Jesper Nielsen indhenter priser på henholdsvis renovering og nedrivning af garager. 

4.    Kontakt. 
Lægeforeningens Boliger benytter ikke firmaet Kontakt, til nye arbejder. 
Alle Fremtidige tilbud skal fremsendes/modtages på brevpapir med logo eller som pdf 
fil med logo 

5.    Status på rydning af kælderlokaler i blok B, C og D. 
Ud af de 3 kælderrum, der er tiltænkt til brug ved fraflytninger for beboere, er de 2 
ryddet. Det 3. rum sørger Marianne for er tømt, senest fredag den 31. marts 2017. 
Punktet var til afstemning. Peter, Marianne, Bendt og Carsten stemte for. 
Jens stemte imod. 
Hamdi stemte blankt. 



 

 

 
6.    Afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter må fremover ikke modtage gaver fra 
        leverandører eller ydelser fra andre samarbejdspartnere til Lægeforeningens Boliger. 
 Punktet var til afstemning og blev nedstemt. 
 Jens stemte for.  
 Marianne, Bendt og Carsten stemte imod. 
 Peter og Hamdi stemte blankt. 
7.    Gitterdør ved kælder i Sionsgade 26. 

Der indhentes et ekstra tilbud. 
8.    Eventuelt. 

Marianne orienterede om et boligselskab der havde indført en hundeafgift, med 
baggrund i at oprydning efter hunde har en omkostning. 
Bendt stiller spørgsmålstegn ved, om FA09/PAB kan bestemme at der skal vælges en 
arbejdsmiljørepræsentant blandt Lægeforenings Boligers ansatte. 
Der er opstået tvivl om hvem der ejer den skrå tilkørsel til brandvej. Jesper Nielsen 
undersøger med kommune. 

 
 

Per Dige 

 

 
 
 
     
 
 
 
     


