
 

 

 

København den 12. oktober 2021 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

 
Mødedato: Tirsdag 19. oktober 2021. 
 

Mødetidspunkt: Kl. 18.00 
 

Mødested: LB kælder Sionsgade 26 2100 København Ø 
 
Deltagere: 

 
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 ) 

Mie Engelhardt Petersen  Bestyrelsesmedlem (afd. 2 ) 
Erik Rolfsted                                 Bestyrelsessuppleant (afd. 1) 
Jette Jørgensen  Bestyrelsessuppleant (afd. 2) 

Nicholas Bisp Nielsen  Driftschef FA 09. (orientering)  
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
 

Carsten Kjøller blev valgt som ordstyrer.  
Sara fra MOMENT blev vagt som referent efter 4 stemte for, 1 blank og 1 imod. 

 
2. Godkendelse af referat fra 7. september 2021.   

 

Godkendt.  

3. Gisselbæk. 

  På grund af gentagne klager over Gisselbæks arbejde foreslås det at han ikke 

  længere kan udføre arbejde i LB.    

Det blev besluttet, at hvis beboer vælger Gisselbæk til at lave råderetskøkken, så er 

kontrakten mellem håndværkeren og beboeren. 

4. Affaldsplads. 

 Pladsen fungerer endnu ikke optimalt, da der er problemer med den store låge, 

derfor ønskes der en ekstra låge.  



 

 

For at få opmærket pladsen, har kommunen bestilt skilte, 

der fortæller hvor tingene skal placeres.  

 

5. Tilbud på maling af reposer i blok L (bilag 1 & 2) PJ.  
 
Mikkel Stoltz blev enstemmigt valgt til at male. 

 

6. Automatisk døråbner til indgangsdør i SG 22. PJ. 

 

Kommunen har sat en op i 26, hvorfor man skal søge hos kommunen til at starte med, og derefter 

må der tages stilling til det i bestyrelsen. 

 

7. Kommissorier. Bilag 3. AR. 

  

Det blev besluttet, at kommissionen skal forelægge hvad der blives enige om hos bestyrelsen, der 

skal godkende det inden beslutningen vedtages. Derudover indføres en bagatel-grænse, for hvad 

der må ordnes uden det skal runde bestyrelsen. Det diskuteres yderligere på næste møde. 

 

8. Omdeling af referat fra afdelingsmødet den 28. september 2021.  

 

Gøres som det plejer – fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne.  

 
9. Containeren SG 18 flyttes til affaldspladsen.  
 
 
Den forsøges at rykkes til affaldspladsen, og hvis det ikke passer, så tages der stilling til det efter. 
 
10. Eventuelt.  
 
Der blev diskuteret, om der skulle indkøbes: 
-Switch på ejendomskontoret. 
-Låse til enkelte skabe. 
-Ekstra Kamera. 
→ afd. 1 
 
-Skiltning. 
→ begge afd. 
 
 
 

Peter E. Jørgensen 


