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Afdelingsbestyrelsen    Juni 2018 

Schweizervænget 
 

REFERAT 

af ordinært afdelingsmøde 

Mandag den 4. juni 2018 kl. 18.30 

 
Til stede: Afdelingsbestyrelse: Kirsten Bagge, Tina Holm, Ida Petersen  

Hans Jørgen Junker 

Fraværende:    Jette Linnet 

RKE:  Bjarne Clausen 

KAB:   Pernille Andersen 

 Ejendomskontoret: Niels L. Kristiansen   

 Husstande 17 (19 beboere) 

 
Dagsorden:  1. Velkomst og valg af dirigent. 

 2. Valg af stemmeudvalg og referent.  

 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 

 4. Fremlæggelse og godkendelse af driftsbudget 2018/2019 

     samt, seneste års regnskab til orientering. 

 5. Behandling af indkomne forslag. 

 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

    På valg er Kirsten Bagger og Hans Jørgen Junker.        

 7. Valg af suppleanter. På valg er  Mikkel Olsen 

8. Eventuelt. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ad:1 Bjarne Klausen RKE blev valgt til dirigent.  

 Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 

 

ad:2 Stemmeudvalg: Venter til det bliver nødvendigt, hvilke ikke blev aktuelt. 

 

ad:3 Afdelingsbestyrelsen skriftlige beretning var blevet omdelt til alle husstande. 

Beretningen blev godkendt. 

 

ad:4 Pernille Andersen KAB, gennemgik regnskabet dette blev taget til efterretning og 

driftsbudgettet, og budget blev godkendt. 

 

ad:5 Der var 4 forslag: 

 

Forslag 1. Vedtaget 

 

Forslag 2. Beboer  Bjarne Hansen tilbød at ordne kælderen Schweizerdalsvej  

nr. 14-16 

Beboer Mona Vivian Van  Witjnen og Ida Petersen ordner kælderen Mariehøj 5-7 

 

Forslag 3. Der vil blive lavet et forsøg med at bytte om på contanerene. Der opfordres 

kraftigt til at undlade at fylde contaneren så meget at man ikke kan lukke lågerne.  

Lågerne skal altid være lukkede. 

Niels undersøger om der er andre muligheder ang. Lys. 

 

Forslag 4. Der tages kontakt til Rødovre kommune for at få oplyst om det kan være 

rigtigt at varmen fra varmerørene kan måles og ses på græsplænen. 

 

ad:6 Kirsten Bagger  blev genvalgt. Hans Jørgen Junker ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen 

takker for godt samarbejde, og håber Hans Jørgen vil genvinde lysten og vende tilbage  
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en anden gang. Bestyrelsen foreslog suppleant Mikkel Olsen som nyt medlem til 

bestylrelsen. Dette blev vedtaget 

 

ad:7 Bjarne Hansen Schweizerdalsvej 16 blev valgt som suppleant. 

 

ad:8 Spørgsmål til hækklipningen, Niels siger den går som planlagt, hække på Mariehøj og 

små buske klippes inden Sankt Hans, Bøgehække til august. 

. 

Velkomst mappe efterlyses, bestyrelsen beklagede at de er ikke blevet afleveret til nye 

beboer dette skyldtes oversvømmelse af bestyrelsens lille kontor, de bliver afleveret så 

snart vi er kommet i orden. 

 

Der var foreslag til cykelstativer Niels og bestyrelsen kikker på det.  

 

Lågerne i vores chikane bliver blokeret, så den ikke låser, bestyrelsen har flere gange 

set beboere bloker låsen så lågen ikke kan lukker. Chikanen er ikke lavet for at gener 

nogen, men et tiltrængt tiltag for at forhindre at der bliver kørt på cykel og knallert 

med den den risiko for at et barn eller andre kan blive kørt ned. Niels undersøger om 

låsen kan laves, så den ikke kan spærres. 

 

Der blev spurgt om Parkering på Mariehøj. Sagen ligger nu hos kommunen, vi venter 

svar efter sommerferien. 

 

Der blev spurgt om man kunne fjerne rør i kosteskaber i køkken Sch. Nr. 16 Niels 

kikker på hvilket et rør det drejer sig om. Man må aldrig fjerne rør uden tilladelse. 

Placeringen af måler på radiator i køkken giver problemer i forhold til køkkendør, der 

kan desværre ikke gøre noget ved det. 

 

Ved leje af carporte skal man altid vise registringsattest. Der blev spurgt til hvorfor 

der kan stå 2 biler uden nummerplader. Dette er der givet tilladelse til af bestyrelsen, 

for at vi ikke skal have et større lejetab, det er svært at udleje alle carportene. 

Der blev spurgt til hvis der er brand i en af disse biler og det går ud over andre og 

bygningerne, dette undersøger Niels. 

 

Tagrenderne på Scweizerdalsvej 14-16 løber over ved kraftigt regn dette er ved at 

blive undersøgt, det samme gør sig gældene på Mariehøj, der er det desværre et større 

problem, idet det er alle stedet hvor der er karnapper. Vi har 1 År`s eftersyn der håber 

vi ar der kommer en afklaring.  

 

            I denne sommervarme opleves at støj niveut er højt 

                       da vi alle har vinduer og dør åbne. 

                        

               Vis hensyn vis hensyn vis hensyn, 
                        

 

 Opfordring, når der holdes fest, eller du har håndværker, sæt en seddel op i opgangen 

så dine naboer er orinteret.   

  

Mødet sluttede kl. ca. kl. 20.30 

 

Alle ønskes en dejlig sommer. 
 

Hilsen din afdelingsbestyrelse. 


