
 

 

Side 1 af 2 

Referat fra møde i Parkeringsudvalg (PKU) 
22. februar 2021 

Dato:  22. februar 2021 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: ZOOM  

Til stede - bestyrelse: 
Martin Karbech Mouritsen, formand 
Umais Usman Shoaib, næstformand 
Sarhat Kara, økonomisk koordinator 
Ernst Lundquist, medlem 
Leon Friis Jørgensen, medlem  
Tiam Mohabbat, medlem 

 Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig
:  

Deadli
ne:  

1. Valg af mødeleder Martin blev valgt.   

2. Valg af referent Umais blev valgt.    

3. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt. Det blev besluttet at 
godkendelse af kommissorium 
indsættes som punkt 4b, da det 
oprindeligt ikke fremgik af dagsordenen. 

  

4. Punkter 
på dagsordenen 

   

4 a. Indhentning af 
oplysninger fra 
tidligere udvalg 

Der er blevet forsøgt at indhente evt. 
oplysninger fra tidligere udvalg, men det 
har ikke været muligt, da arbejdet i 
tidligere parkerings udvalg aldrig rigtigt 
blev startet. 

  

4 b. Godkendelse af 
kommissorium 

Kommissoriet blev godkendt og sendes 
til bestyrelsen for endelig godkendelse. 

  

4 c. Påbegyndelse af 
udbedring af 
parkeringsarealer 

Det blev besluttet at der skal indsamles 
konkret statistik som dokumentere 
problematikken med parkeringsproblem 
og som derefter kan udgøre et konkret 
grundlag man kan arbejde ud fra. Det 
gælder trafikken hvad angår 
indkørsel/udkørsel, undersøgelse af 
ledige/optagede pladser på forskellige 
tidspunkter af dagen og meget mere.  
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Dette kan udføres af et 
hurtigtarbejdende konsulentfirma som 
ligeledes kan komme med deres forslag 
til hvordan vi skaber flere 
parkeringspladser. 
 
Vi skal dog være opmærksom på at det 
ikke trækker i langdrag, selvom det er 
nødvendigt med dette benarbejde. 
 
Det blev besluttet at forslaget om at få 
konsulentfirma på sagen bliver indstillet 
til afdelingsbestyrelsen. 
 
Det blev besluttet at der tages kontakt til 
driftchefen hos DAB for at etablere et 
møde. 
 
Det blev forslået at man tager kontakt til 
kommunen i forhold til stamvejen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiam 
 
 
 
Martin 

4 d. Beboernes forslag Det blev besluttet at de indsendte 
forslag fra beboere, skal gemmes et 
fælles sted, så de ikke “glemmes”. 
 
Der skal samarbejdes med 
kommunikationsudvalget for at bevare 
kommunikationen med beboerne, så de 
ved hvad der sker i sagen og hvordan 
arbejdes forløber sig. 

Umais  

5. Eventuelt 
 

   

6. Næste møde 22. marts 2021 kl. 18.00.   


