
 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  
 

Mødedato: tirsdag den 7. september 2021 Kl. 18.00 

 
Deltagere tilstede: 

 

Peter Jørgensen  Formand (afd. 1) 
Jens Corfitzen  Næstformand (afd. 2) 

Bendt Pedersen  Bestyrelsesmedlem (afd. 1) 
Thomas Begulic  Bestyrelsesmedlem (afd. 1) 

Alex Rasmussen  Bestyrelsesmedlem (afd. 1) 
Carsten Kjøller  Bestyrelsesmedlem (afd. 1) 

Jeannette Vennerberg Bestyrelsesmedlem (afd. 2) 
Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant (afd. 2) 

Nicholas Bisp Nielsen  Driftschef FA 09. (til orientering)  
 

Dagsorden: 
 

6)Honorar til referent.  
Punkt 6 rykket op som første punkt, da ingen vil være referent, Peter og Jens               

foreslog sig selv som faste referenter for et honorar på kr. 6000,00 hver pr. år. 

Dette blev afvist. 
Thomas og Carsten kontakter en privat udbyder af referenter i morgen og får et 

tilbud, dette fremlægges på næste afdelingsbestyrelsesmøde. 
 

1)Valg af ordstyrer og referent. 
Carsten tog ordstyrerposten og Jeannette tog referent opgave, dog uden honorar. 

 
2)Godkendelse af referat fra 3. august 2021 og 18. august 2021.  

Godkendt 
 

3)Forberedelse af afdelingsmødet 2021 

Alle forslag fra beboerne skal afleveres senest den 14/9-2021 kl. 12:00. 
Afdelingsbestyrelsen mødes den 14/9-21 kl. 18:30 og kigger forslagene igennem.  

Telt, borde, stolte, lys, mikrofon, pølsevogn, kaffevogn osv. bestilles af 
ejendomskontoret. (ca. 30000,00) 

Jette og Thomas tager sig af indskrivning. 

Jens bestiller beboerlisterne. 

Thomas sørger for stemmesedler. 

Uddeling af dagsorden og indkomne forslag gøres af Bendt og Thomas i Blok A, Alex 

og Peter i Blok E/Højhuset, Jette og Carsten i Blok D, Jens i Blok C og Jeannette i Blok 
B. Dette skal gøres senest den 21/9-2021. 

 

4)Honorar for pasning af selskabslokalet. BP 

Bendt ville gerne have en forklaring på hvorfor, både Alex og ejendomskontoret 

begge får betaling for dette. Alex forklarede at de havde forskellige opgaver. 

 



5)Nyt betaling og tids bestillings system til vaskeriet i blok A. BP 
Der er afsat penge til dette. 

 
 

7)Eventuelt. 
Køkkenudvalget tager kontakt til Lars/Snedker, da flere beboer har gjort opmærksom 

på at han ikke forstår forskellen på Flyttekøkken og Råderets køkken. 
 

 
 

Jeannette Vennerberg 

København den 7. september 2021 

 


