
 

 

 
   Den 9. september 2013 

 
 

Referat fra formøde vedr. afdelingsmøde 
 

Mødeart:  Afdelingsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet 
Afdeling:   Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26, kld 
 
Mødedato:   10. september 2013  2100 København Ø 
Mødetidspunkt:   kl. 19.00   

 
Deltagere: 
 Alex F. Rasmussen Formand   
 Jens Corfitzen Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)  
 Peter Jørgensen Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)  
 Thomas Begulic  Bestyrelsesmedlem (afd. 1)  
 Carsten Kjøller Bestyrelsesmedlem (afd. 2)  
 Maria Andersen Suppleant til bestyrelsen (afd.1)  
 Søren Helmer Jensen Suppleant til bestyrelsen (afd. 2)  
 Alfred Lübbers Repræsentantskabsmedlem (afd.2)  
 Ib Thomsen Repræsentantskabsmedlem (afd.1)  
  Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)  
  Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)  
 Jeanette Vennerberg Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)  
 Søren Helmer Jensen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) 
 
 Kasper Nørballe Forvaltningsdirektør PAB  
 

 

Afdelingsbestyrelsesmøde 
Formøde vedr. afdelingsmøde den 24. sep. 2013 

 
Dagsorden:    

1. Valg af dirigent og referent 
Alex Skriver kort beslutningsreferat 

2. Godkendelse af referat af 3. september 2013 
Jens mente ikke vi kunne godkende referat fra den 3. september da den var skrevet 
af Kasper.  
Afventer godkendelse på næste organisations- og afdelingsbestyrelsesmøde. 

3. Indsendte forslag for beboere 
- Der er indsendt forslag tli: 
- Kollektiv råderet vedr. renovering af køkkener i både afdeling 1 og 2. 
- Vedtagelse af DV-plan for de næste 10 år for afdeling 1 og 2 sammen med 

budget 
- Regulering/udligning af husleje i afdeling 2 ved t nedsætte handikapboligernes m2 

leje og tilsvarende sætte op i de resterende lejemåls m2.  
- Bestyrelsen holdning til fremsendt forslag fra ”Beboergruppen” og ”Netværk” 

afventes om der på afdelingsmødet vil være nogen der vedkender sig den 
fremsendte skrivelse.  
Alex vil under alle omstændigheder kopiere og omdele sammen med de korrekt 
indsendte forslag. 
 



 

 

4. Redaktionel rettelse af Vedligeholdelsesplanen 
I den gældende vedligeholdelsesplan står at der ikke må benyttes rulle til maling på 
træflader. Beboere har konstateret at det gør vor egen husmaler. Så enten skal dette 
punkt ændres efter de forskrifter der faktisk benyttes eller vi sammen med vor 
husmaler skal kikke på hvad der står i vedligeholdelsesplanen og tilrette så der er 
overensstemmelse. 

5. Tilføjelse af punkt vedr. cykler i elevatorer til gældende husorden 
- Tilføjelse om at der ikke må transporteres cykler i elevatorerne 
- Tilføjelser til den gældende husorden vedr. stop for rygning på lysgårdenens- og 

blok A’ altaner 
6. Udkast til beretning 

Ingen bemærkninger til den skriftlige beretning 
7. Gennemgang af udkast til DV-plan 

Ingen bemærkninger til DV-Planen for afdeling 1 og 2 
8. Gennemgang af Budgetudkast 

Ingen bemærkninger til budgetterne  

9. Praktiske foranstaltninger vedr. afdelingsmødet 
a. Stemmesedler 
b. Beboerlister 
c. Valg 

- Der er stemmesedler og opdaterede beboerlister. 
- Jens Corfitzen er på valg for afdeling 2 
- Peter Jørgensen er på valg for afdeling 1 
- Der skal vælges repræsentantskabsmedlem for afdeling 1 og 2 da Albert 

ikke genopstiller for afdeling 2 
 10. Eventuelt 

Da vi ikke som tidligere har lokalet fra morgenstunden, skal der btages 
kontakt til de dag-brugere om hvornår vi kan komme til. 
Indkøb af vand skal klares inden vi kan komme til. 

 
  

 
Referent 
Alex Rasmussen 

 


