
 

 

 
 
 
 

København den 16. januar 2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
 

Dagsorden 

 
Mødedato: 16. januar 2018 
 
Mødetidspunkt: Kl. 19.00 – 21.00 
 
Mødested: LB Selskabslokalet – 2100 København Ø 
 

Referat 
 
 
Deltagere: 
 
Peter Jørgensen  Formand ( afd. 1 ) 
Jens Corfitzen  Næstformand  ( afd. 2 ) 
Thomas Begulic (Afbud)  Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Bent Pedersen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Hamdi Nasredin   Bestyrelsesmedlem ( afd. 1 ) 
Carsten Kjøller  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Marianne Olsen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Anders Zorn  Bestyrelsessuppleant ( afd. 1) 
Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant ( afd. 2) 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent og referent. 
Dirigent Anders Zorn 

 Referent Per Dige 
 

2. Godkendelse af referat fra 14. november 2017 
Referatet blev godkendt 

 
3. Hovedrengøring efter REBO i blok A, B, C, D, F & kolligiet. BP. 

Byggeudvalget drøfter rengøring med den tekniske rådgiver. Inspektøren indhenter 
tilbud på en hovedrengøring af trappeopgangene. Der skal indhentes 3 tilbud, fra 
Racoon, Andersen rengøring samt Nordic clean. 

 
 
4. Etablering af yderligere kælderrum til beboere, i de blokke hvor det er muligt. AZ. 

Marianne Bendt, og Anders registrerer de rum, hvor der er mulighed for indretning af 



 

 

yderligere kælderrum. Bestyrelsen træffer derefter beslutning om indretning og 
lejeniveau.  

 
5. Containeren ved Sionsgade18 tømmes og anvendes til opbevaring af beboernes 

inventar ved istandsættelse / renovering af lejemål.  
 Inspektøren undersøger om containeren kan frigøres. Der skal foreligge en skriftlig og 

tidsafgrænset aftale med ejendomskontoret.    
 

  6.      Vej bump – højde, placering & bestilling. Status! 
 Bendt undersøger status. 
 

7. Ny leverandør af låse til nøglebrikker & videokameraer. BP. JC. & PJ. 
 CK undersøger om batterilåse, nøglebrikker og kamera harddisk.   

 
  8.  Reklame på Irmagavl. TB. CK. & PJ 
 CK spørger Irma. 
 
  9. Hegn & låge med briklås ved NG. 11 – ved trappe op til selskabslokalet.  
   Inspektør indhenter 2 tilbud på batterilåse, hegn og låge. 
 
  10. Væggelus. MO.  
 Inspektøren iværksætter at der kommer en orientering på containeren. 

Der skal stå, at der er konstateret væggelus i ejendommen. Rentokil har overblik over 
behandlingen og for at hindre spredning er det ikke tilladt at fjerne ting fra 
containeren. 

 
  11. Valg af næstformand til afdelingsbestyrelsen. BP. 
 Jens Corfitzen modtager genvalg. 
 Bendt Pedersen stiller op. 
 Jens Corfitzen blev genvalgt. 
 
  12.  Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen. 
 Bendt indgår i arbejdet sammen med formanden 
 
  13. Eventuelt  
  
  

 

Per Dige 

 
 
     
 

 

 


