
 

 

    
 
 
 

København den 20. marts 2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
 

Dagsorden 

 
Mødedato: 20. marts 2018 
 
Mødetidspunkt: Kl. 18.00 – 20.00 
 
Mødested: LB Kælder Sionsgade 26 – 2100 København Ø 
 

Referat 
Deltagere: 
 
Peter Jørgensen  Formand ( afd. 1 ) 
Jens Corfitzen  Næstformand  ( afd. 2 ) 
Thomas Begulic(kommer senere) 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. 
Anders Zorn valgt som dirigent 
Per Dige valgt som referent 

 
2. Godkendelse af referat fra 14. november 2017 

Referent godkendt 
 
3.     Vej bump - Status! B. 

Bestyrelsen besluttede at ejendomskontoret selv indkøber bump og fastmonterer på 
asfalten. Bestyrelsen informerer ejendomskontoret. 

 
  4. Hegn omkring legeplads ved Nyborggade 1 – 7 B. 

Ejendomskontoret indhenter pris på hegn. Hegnshøjde besluttes i samarbejde med 
bestyrelsen. 

  
  5. Grønt område ved blok D. B 

Der indhentes pris på fjernelse af grønne planter for enden af bygning D og 



 

 

efterfølgende udlægning af grus samt opstilling af bænkesæt.  
 

6. Forslag til hvad vi gør når vi igen skal have gæsteparkering og den aktuelle 
tilladelsesgivning. B. 
Når der igen åbnes for gæsteparkering kan der kun udleveres 1 ark med fire 
tilladelser ad gangen 

  
  7. Fliser under bænk i haven ved Irma gavl. B 

Ejendomskontoret/funktionærerne bruger fliser der forefindes i ejendommen og 
lægger dem som underlag for bænken.  

 
  8. Placering af flere kameraer. B 
 Carsten, Thomas og Bendt undersøger behovet.  

 
9. Status: låger ved legeplads og trappe ved selskabslokalet. Reparation af borde og 

bænke. Nye borde eller bordplader og bar til selskabslokalet. B,J,P. 
 Afventer igangsættelse fra ejendomskontoret. 

Reklame på Irma gavl. T.C.  
 Vi afventer Thomas og Carsten 
 

10. Jeg vil høre om det er muligt at få et andet kælderrum. Jeg har fået det mindste i blok 
C, jeg kan se at numrene er i rækkefølge hele vejen rundt i kælderen, undtagen de 
sidste 2 min nabos og mit. Jeg har spurgt om de har byttet på et tidspunkt, det har min 
nabo sagt at hun ikke har, det ved jeg ikke om er korrekt. Men for ikke at lave en 
masse ballade ud at det, var det at jeg tænkte at jeg kunne bytte med Lejlighed nr. 67, 
da det jo pt er et dødsbo. Jeg ville syntes det er mere rimeligt at jeg som har en lille 2 
værelses får et rimeligt kælderrum og lejlighed 67 som er en 4-værelses får det lille. 
Jeanette Vennerberg. 

 Jævnfør tidligere referat er der nedsat et udvalg der kortlægger kælderlokalerne og 
ser om der er mulighed for ændringer i eksisterende tildeling eller om der kan lejes et 
ekstra rum. Vi afventer udvalgets redegørelse. 

           
          11. Eventuelt.  

  
 

 Per Dige 

 
     
 

 

 

 


