
 

 

 
 
 
 

København den 14. november 2017 
 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
Referat 

 
Dagsorden 

 
Mødedato: 14. november 2017 
 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 20.00 
 
Mødested: LB Kælder Sionsgade 26 – 2100 København Ø 
 
 
Deltagere: 
 
Peter Jørgensen  Formand ( afd. 1 ) 
Jens Corfitzen  Næstformand  ( afd. 2 ) 
Thomas Begulic  Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Bent Pedersen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Hamdi Nasredin (Afbud)   Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Carsten Kjøller  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Marianne Olsen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Anders Zorn  Bestyrelsessuppleant ( afd. 1) 
Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant ( afd. 2) 
 
Per Dige    FA09 
 
 
Dagsorden: 

  
1. Valg af dirigent og referent. 

Anders Zorn valgt til dirigent 
Per Dige valgt til Referent 

 
2. Godkendelse af referat fra 15. august.  

Referatet blev godkendt 
 

  3.      Vej bump – højde, placering & bestilling. 
Ejendomskontoret undersøger regler og max højde for bump og bestyrelsen anviser 
hvor disse 2 bump skal placeres. 

4. Tilkøb af ekstra låsebrikker samt låse (til brikker) på toiletdørene i blok F. 
(højhuset)PJ. 

 Iværksættes, bemærk at det skal være modeller med batteri. 
 Det er muligt at tilkøbe ligeså mange låsebrikker der ønskes. 



 

 

 
  5. Ekstra video kameraer i afd. 1 højhuset – på svalegangen mellem G & H. – BP & PJ.   
 Ekstra kamera monteres. 
 
  6.  Reklame på Irmagavl. PJ. 

Thomas og Carsten arbejder videre med sagen og Peter arrangerer et møde med 
firmaet. 
 

  7.  Parkeringstilladelse 2018 - med scanning af firmabiler. TB. 
Der udleveres parkeringskort til håndværkere der ikke er registreret i scannerne. 
   

  8. Interne flytninger: Beboeres indflydelse på flyttekøkkener.   
Beboerne kan få indflydelse på flyttekøkkener. Hvis dette medfører udsættelse af 
indflytning eller andre omkostninger, skal tilflytter betale denne omkostning. 
 

  9. Eventuelt. 
 PDI undersøger regler for tilbagebetaling af tilgodehavende/indskud. 
 Bendt ønsker hovedrengøring efter Rebo på dagsorden til næste møde. 
 Anders ønsker kælderrum på dagsorden til næste møde. 

Kan den store container tømmes og bruges som opbevaringsmulighed, på dagsorden 
til næste møde. 
 

 

Per Dige 

 
 

 
 
     
 
 
 
     
 

 


