
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. APRIL 2019 

17. JUNI 2019 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Bjarne Clausen bød velkommen. 

12 husstande var repræsenteret. 

Henning Østerby blev valgt som dirigent. 

 

Afdelingsmødet er indkaldt rettidigt, samt bilag 

omdelt rettidigt. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Stemmeudvalg: Paul Lacoppidan og 

Henning Østerby. 

Helle Lindebjerg Nielsen blev valgt som refe-

rent. 

 

3. Fremlæggelse af beretning 

Bjarne Clausen gennemgik afdelingsbestyrelsens 

beretning. 

 

Bjarne fortalte desuden om 360 gr. analyserne, 

som blev udfærdiget af KAB efter et vedtaget 

lovforslag om effektiviseringer inden 2020 på 

driftsområdet. 360 gr. analyserne gennemgår 

store som små besparelser i driften. 

I den forbindelse nedsatte RKE organisationsbe-

styrelse en projektgruppe (Skeletgruppen), som 

har arbejdet videre med effektiv drift og god be-

boerservice, med inddragelse af medarbejdere 

og KAB, og temadag har også været afholdt. 

Arbejdet har udmundet i et forslag med et fælles 

ejendomskontor i RKE, herunder nyansættelse af 

en kontorassistent.  

Forslaget bliver sendt til godkendelse i organisa-

tionsbestyrelsen og efterfølgende repræsentant-

skabet i juni måned. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Orientering om regnskab 2017/2018 

Jan Adsersen gennemgik kort regnskabet. Regn-

skabet 2017/2018 viser et overskud på 201.261 kr. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

Godkendelse af driftsbudget 2019/2020 

Jan Adsersen gennemgik kort budgettet. Budget-

tet 2019/2020 balancerer med 0 kr. i huslejestig-

ning. Hjemfaldsydelsen er blevet mindre i det 

kommende budgetår pga. omlægning af lån. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

A. Bevilling af en økonomisk ramme på op til 

200.000 kr. af Krogsbæks henlæggelser til forun-

dersøgelse af vores kommende tagrenovering 

(huslejeneutralt). Forslaget blev godkendt  

 

B. Fælde birketræer på parkeringsplads ned mod 

Tårnvej og etablere japanske kirsebærtræer. 

Kommunen er kontaktet af bestyrelsen – for mu-

ligheden for et børnetræ også. Bestyrelsen arbej-

der videre med forslaget til implementering i 

kommende budgetår. Forslaget blev godkendt. 

 

 

Referat fra afdelingsmøde i 
Krogsbæk 
mandag den 20. maj 2019 kl. 19.00  
på lokalbiblioteket "Trekanten", Rødovrevej 405, 2610 Rødovre 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

6. Valg af formand 

Jan Tetzlaff, H256 blev valgt for 2 år. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Jan Adsersen, H226 blev genvalgt for 2 år. 

Helle L. Nielsen, H266 blev valgt for 1 år. 

 

8. Valg af suppleanter 

Henning Østerby, H272 blev genvalgt for 1 år. 

Bjarne Clausen, H222 blev valgt for 1 år. 

 

9. Eventuelt 

Tur til Vestforbrændingen torsdag d. 31. oktober 

2019 kl. 17:00. Tilmelding: best.jan@comxnet.dk 

(Jan T.). Max. 2 pers. pr. husstand. 

Normalt holdes en temarundvisning i Rødovre 

ifm. afdelingsmødet, men i år kunne det des-

værre ikke lade sig gøre. 

 

Rotter i boligen/indvendige rør: Rødovre Kom-

mune kontaktes eller ejendomskontoret. 

 

Astrid, H268: Nye møbler til beboerlokalet tages 

op på Horsevængets afdelingsmøde; er Krogs-

bæk involveret i dette? Svar: Delvist, pengene er 

dog afsat i det kommende budgetår. 

 

Kim, H248: Sortering af plast – skal være ren-

gjort ellers er det restaffald. 

 

Bjarne, H222: Der er kommet andre poser til 

kompostaffald/grønt affald. Husk at lukke poser 

til restaffald. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benita, H262: Metal må IKKE smides i restaffald. 

Metal skal også rengøres inden udsmidning. 

 

Bjarne, H222: Kunne afdelingsmødet afholdes 

andet sted end Rødovre for at få flere med? Og 

transport med f.eks. bus. Afdelingsmødet mente 

ikke umiddelbart dette ville have en positiv ef-

fekt. 

 

Kaj, H268: Hvornår bliver der gjort noget ved 

bedet langs Tårnvej. Svar: Bestyrelsen er i dialog 

med ejendomskontoret, og det bliver igangsat 

snarest.  

 

Jan, H264: Har vi en serviceaftale med Brdr. Jen-

sen VVS, som er i gang med at efterse gasfyrene? 

Svar: Nej, det er en vagtordning, som man kan 

ringe til ved fejl eller lign. 

 

Susanne, H264: Løse brosten på Horsevænget 

burde laves – nogle rager op og er til stor gene 

for cyklister. Svar: Bestyrelsen aftaler nærmere 

med Horsevængets bestyrelse. 


