
 

 

                 
 
 
 

København den 22. maj 2018 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
 

Dagsorden   Referat 
 

Mødedato: 22. maj 2018 
 
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 ) 
Carsten Kjøller  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Marianne Olsen  Bestyrelsesmedlem ( afd. 2 ) 
Anders Zorn  Bestyrelsessmedlem ( afd. 1) 
Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant ( afd. 2) 
 
Per Dige   FA09 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent og referent. 
Per bliver valgt som ordstyrer og referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra 20 marts 2018. 

Referatet godkendt 
 

3.     Maling af reposer i højhuset. P (der er afsat økonomi til dette)  
  Maling af reposer afventer at REBO er færdige. Der skal indhentes yderligere tilbud. 
 
4.     Højde på hegn ved udvendig trappe til selskabslokalet og NG 11, A. B & P.  

Højde er afklaret, afventer opstart af arbejde. 
.  
  
 
 5. Tilbud på reparation af udvendige bord & bænke. Der foreligger kun et tilbud.  

Der skal indkøbes nye bænksæt med ryglæn. Bænke i pensionisthaven skal 



 

 

repareres med nye brædder. 
 
  7.   Status på have mv. Blok D – Sionsgade. B. 
 Projektet er sløjfet, for dyrt 
 

8. Grillrøg der kan genere beboerne blok B, C og D - alt efter vindretning. C.  
 Bestyrelsen er opmærksom på problemet og det henstilles til beboerne at vise 

hensyn. Engangsgrille kan placeres i den store grill 
  
9. Status på opsætning af vejbump. 

Der startes på montering af vejbump i næste uge (22) 
  

10. Hovedbly i afd. 2 – tilbud (Evt. fra Theisbo El og yderligere et) 
 Theisbo bliver bedt om at vurdere om udskiftning er nødvendig eller om det kan 

udsættes et par år 
  
11. Nøglebrikker til kældre. Nye leverandører kontaktes for tilbud. B. P. 
 Der skal indhentes tilbud fra nye leverandører. Jens står for det. 
  
12. Udvalg til råderet vedr. badeværelser i afd. 1 & 2. 
 Thomas udarbejder forslag til afdelingsmødet. Økonomi skal fremgå af forslaget 
 
13.    Maling af hegn ved trappenedgange bør ske efter REBO er færdige med vandstrenge.  

 Skal igangsættes efter REBO er færdige  
 
  14. Tiltag i forhold til misbrug af fundne vaskekort 

Der fastsættes en månedlig begrænsning på kr. 500 indsat om måneden 
 
  15. Status på reklamegavl ved Irma. T, C, B & P. 
 Vi fortsætter forhandlinger med Irma   
 
  16. Eventuelt.  
   

 

Per Dige 
 

 
 
     


