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Afdelingsbestyrelsen    Juni 2019 

Schweizervænget 
 

REFERAT 

af ordinært afdelingsmøde 

Mandag den 23. maj 2019 kl. 18.30 

 
Til stede: Afdelingsbestyrelse: Kirsten Bagge, Jette Linnet Nielsen, Ida Petersen  

 Suppleant   Bjarne Hansen     

KAB:   Peter Leth-Nissen   

 Ejendomskontoret: Niels L. Kristiansen   

 Husstande 24 (28 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 3 bestyrelsesmedlemmer. 

    På valg er Ida Petersen Jette Linnet Nielsen Tina Holm       
 7. Valg af suppleanter. På valg er Bjarne Hansen 

8. Eventuelt. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ad:1 Peter Leth-Nissen KAB blev valgt til dirigent.  

 Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. 

 

ad:2 Stemmeudvalg: Tina Holm, Preben Buck og refferant Jette Linnet Nielsen 

 

 

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

Peter Leth-Nissen gennemgik beretningen punkt for punkt, der var spørgsmål til 

punktet altaner, det står ikke tydeligt i husordenen at der ikke må bruges stof, men kun 

træbeklædning og at denne skal være i husets grønne farve. Det blev slået fast at det 

altid har været kutyme. Niels Kristiansen vil fremover orientere beboere ved 

henvendelse på ejendomskontoret. Beretningen blev vedtaget med 27 for og 1 imod 

 

 

Husk! der udleveres maling til både træ og metal i husets grønne farve. 

  

 

 

ad:4 Peter Leth-Nissen KAB, gennemgik regnskabet 2017/18 dette blev taget til 

efterretning. Driftsbudgettet 2019/20 blev gennemgået og godkendt. 

 

 

ad:5 Der var 1 forslag: 

 

Forslag 1. Forslaget blev diskuteret og man enes om at afdelingsbestyrelsen og Peter 

Leth-Nissen arbejder med sagen evt. kontakte Rødovre kommune. 
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ad:6 Jette Linnet Nielsen og Ida Petersen blev genvalgt. Mona Vivian Van Wijnen blev 

valgt til bestyrelsen. Tina Holm er udtrådt af bestyrelsen og Bjarne Hansen er indtrådt 

i stedet. Mikkel Olsen ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen takker for godt 

samarbejde 

 

 

ad:7 Ejvind Petersen Mariehøj 7 blev valgt som suppleant. 

 

 

ad:8 Bjarne Hansen foreslog at man kunne ansøge om tilladelse til at lave en lille trappe fra 

stuelejlighederne og evt. leje et stykke have. Da der ikke kan vedtages noget under 

eventuelt foreslår man at der udarbejdes et mere konkret forslag til næste 

afdelingsmøde. Niels Nielsen spurgte ind til den eventuelle sammenlægning. 

Peter Leth-Nissen gennemgik forslaget fra Skeletgruppen som omtalt i beretningen.

  

 

 

  

 

            I sommervarmen opleves det at støjniveauet 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. 


