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Deltagere: 
   Mobil nr. e-mail 

 Mari-Ann E. Madsen Formand 2095 8121 badminton@fskbh.dk 
 Bojan Markovic  Næstformand 2276 4414 bojanmarkov@gmail.com 
 Peter Allan Larsen Bestyrelsen 6061 1240 peal@adr.dk 
 Henrik Lindby Administrationen 2578 6546   hl@kfiu.dk 

 
 
Fraværende: 

 
 Patrick Christian Folmann Ørngreen Bestyrelsen 2383 1026 rng@danskebank.dk 
 Kim P. Nielsen Ansat 2427 9815 scarlet@mail.tele.dk 
 
 

 
1. Asfaltering af parkeringspladsen. 

 
Svaret på vor henvendelse fra den 10. april 2018 til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen 
vedrørende renovering af 450 m2 parkeringsplads foran KFIU-hallen beliggende på Knuthenborgvej 24, 
2500 København er, at der ikke er mulighed for at koble os på Københavns Kommunes liste over områ-
der, der skal repareres. Baggrunden herfor er, at Teknik- og  Miljøforvaltningen, som en offentlig myn-
dighed, ikke må udføre opgaver for andre, da det er i strid med de kommunalfuldmagtslige regler. Dette 

gælder også uagtet, at I afholder alle udgifterne forbundet hermed.  
 
Som følge af ovennævnte svar og da tilbuddet gennem Grundejerforeningen indeholder langt mere end 
asfaltering af parkeringspladsen, blev bestyrelsen enige om, at spørge Grundejerforeningen om det sta-

dig er muligt at deltage i denne runde.  
 

PS.  Henrik har efterfølgende meddelt, at KFIU nu er med i grunderforeningens enterprise jf. tidligere 
fremsendte tilbud. 

  
 
2. Parkeringskompagniet. 
 
Bestyrelsen var enige i, at vi indgår en aftale med Parkeringskompagniet. Herved kan vi selv bestemme, 
hvem der har lov til at parkere på vor parkeringsplads, og afgiften deles ligeligt mellem Parkerings-
kompagniet og KFIU.  

 
 
3.Skilte på parkeringspladsen. 
 
Henrik undersøger krav til hvilke skilte, der skal opsættes. Skiltningen løser nok sig selv ved at indgå 
samarbejde med parkeringskompagniet. 

 
 
 

Referent Peter Allan Larsen 
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