
 

 

   27. oktober 2020 
 
 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde 
 

 
Mødedato:  Tirsdag den 3. november 2020. 
 
Mødetidspunkt:  Kl. 18.00 
 
Mødested:  LB Selskabslokalet Nyborggade 11 – 2100 København Ø 
 
Deltagere: 
 

Peter Jørgensen Formand (afd. 1) 
Jens Corfitzen Næstformand (afd. 2) 
Bendt Pedersen Bestyrelsesmedlem (afd. 1) 
Thomas Begulic Bestyrelsesmedlem (afd. 1 ) Afbud 
Christian Melsen Bestyrelsesmedlem (afd. 1 ) Fraværende 
Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2 ) 
Jeannette Vennerberg Bestyrelsesmedlem (afd. 2 ) 
Alex Rasmussen Bestyrelsessuppleant (afd. 1) 
Jette Jørgensen Bestyrelsessuppleant (afd. 2) 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
Ordstyrer: Carsten Kjøller 
Referent: Alex Rasmussen 

 
2. Godkendelse af referat fra den 15. september 2020. 

Vedr. referatets punkt 5: Råderets- og flyttekøkkener: 
”Flertal i bestyrelsen stemte for at efterisolering af bagvæg i blok A-B-C-D blev 
betalt af afdelingen. Jens stemte imod. 
Efterreparation af gulv skal genfremsættes som forslag på n æste 
afdelingsbestyrelsesmøde.” 
Resten af referatet blev godkendt. 

 
3. Indkøb til lager af vinduesplader der kan tåle lidt vand og som kan slibes og 

males. C.K. 
Vinduesplader (vindueskarme) indkøbes til lager. 

 
4. Stærkere lak på gulve når de er slebet. C.K.  

Ejendomskontoret er kontaktet for at finde frem til en bedre/mere holdbar 
lakering. 
3 firmaer skal give tilbud på vedligehold af gulve ved fraflytning. Forudsætning 
for ale 3 skal være ens beskrevet. 

 



 

 

5. Status – Det grønne udvalg. B.P. 
Ny bøgehæk langs blok D-brandvej er blevet etableret. 
Der er indkøbt 4 nye træer som vil blive plantet 
Der er ønske om status vedr. økonomi i det grønne udvalg 

 
6. Eventuelt 

 Rygning skal foregå udendørs ved bestyrelsesmøder, både når de 
holdes i selskabslokalet og kælderen Sionsgade 26. 

 Priser på røgalarmer og lamper i blok B og C fremsendes til 
bestyrelsesmedlemmerne med anmodning om skriftlig tilbagemelding 
vedr. igangsætning. 

 Der indhentes tilbud på røgalarmer og lamper til blok A 

 Der var enighed om at mødedage til mødekalender blev tirsdag. 
 

 
Referent: Alex Rasmussen 
 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde finder sted den 5. januar 2021 
 

Forslag der ønskes behandlet på næste møde skal være formanden skriftlig i hænde 
senest den 22. december 2020 

 


