
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. APRIL 2019 

DECEMBER 2021 

1. Velkomst og valg af dirigent 

Jan Teztlaff- Petersen bød velkommen. 

Bjarne Clausen blev valgt som dirigent. 

 

Det konstateredes, at afdelingsmødet er indkaldt 

rettidigt, samt bilag omdelt rettidigt. 

 

2. Valg af stemmeudvalg og referent 

Stemmeudvalg vælges, hvis det bliver nødven-

digt. 

Helle Lindebjerg Nielsen blev valgt som refe-

rent. 

 

3. Fremlæggelse af beretning 

Dirigenten oplæste formandens beretning, som 

udsendes med referatet. 

Beretningen blev godkendt. 

 

4. Orientering om regnskab 2019/2020 

Helle Lindebjerg Nielsen gennemgik kort regn-

skabet. Regnskabet viser et overskud på 170.816 

kr. 

Der blev spurgt til, hvorfor udgifterne til driften 

var steget. Det skyldes øgede udgifter til CO-

VID-19 tiltag (ekstra rengøring, håndsprit, 

mundbind, etc. på ejendomskontoret) og ekstra 

udgifter til indretning af nyt kontor (møbler og 

el-arbejde). 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

 

Godkendelse af driftsbudget 2021/2022 

Helle Lindebjerg Nielsen gennemgik kort bud-

gettet. Budgettet balancerer med 0 kr. i husleje-

stigning. 

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

A. Forslag til ændring af husorden 

Ændringerne blev gennemgået. 

Husorden blev godkendt med de af bestyrelsen 

foreslåede ændringer samt nedenstående 3 tilfø-

jelser/ændringer: 

1) Terrasser/haver: Træer og buske må have en 

max. højde på 4-5 m. Hvis de giver gener for na-

boer, kan de forlanges fjernet eller beskåret. 

2) Barnevogne, cykler, indkøbsvogne, m.m.: 

Knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke 

tilladt på gangstierne. 

3) Husdyr: Det er endvidere tilladt at holde … 

når disse holdes i sædvanligt omfang. 

 

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer 

Jan Tetzlaff, H256 blev genvalgt som formand 

for 2 år. 

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

Bjarne Clausen, H222 blev valgt for 2 år. 
 

7. Valg af suppleanter 

Ingen suppleanter blev valgt. 
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Bestyrelsen opfordrede de fremmødte til at 

melde sig for at snuse til bestyrelsesarbejdet – 

dog ønskede ingen at stille op denne gang. 

 

8. Eventuelt 

Vild med Vilje 

Bjarne Clausen præsenterede idéen bag projek-

tet. RKE har betalt for en detaljeret gennemgang 

af Krogsbæks udenomsarealer. 

 

Vi har også fået et insekthotel i gave fra KAB 

pga. af deres 100-års jubilæum. 

Bestyrelsen opfordrer til at interesserede bebo-

ere melder tilbage for at deltage i en gruppe og 

dermed være med til at beslutte, hvordan ude-

arealerne kan ”indrettes”. Det kan ske til Jan 

Tetzlaff-Petersen i nr. 256. 

 

Affald 

Biospande skal vaskes tidligere – svar: i år skete 

det senere end normalt, men det er aftalt årligt i 

marts/april måned (alle containere). 

Formanden er i dialog med Rødovre Kommune 

for gennemgang af behovet for containere i 

Krogsbæk. 

Fyldte restaffaldscontainere: Henstille til afd. 

Horsevænget kun at bruge egne containere. 

 

Rottebekæmpelse 

Der er opsat 3 rottespærrer ind til ejendom-

men/blokkene – driften checker vedlighold af 

disse. 

Forebyggelse er boligafdelingens opgave, og be-

kæmpelse er Rødovre Kommunes ansvar. 

 

P-skilt ved parkeringspladser (v/ sidste blok) 

Det bestilte dobbeltskilt var lavet forkert – nyt og 

korrekt er bestilt, men desværre er der lidt leve-

ringstid. 


