
Beslutningsreferat til regnskabsmødet den 29. januar 2019

Der var 49 lejemål tilstede hvilket gav 98 stemmeberettigede.

Til valg af stemmeudvalg blev valgt Tommy Hansen, Lone Garrigues og Bjørn 
Thelander.

Til valg af dirigent blev Palle Schjerning

Til valg af referent blev Disa Ryel, Niels Bollerup

Forretningsorden blev godkendt.

Afdelingens beretning blev gennemgået af formanden Alice Christensen og 
der blev fremhævet at der i 2019 skal indføres ny dagrenovation i 
bebyggelsen hvilket ville medføre en del udfordringer for bebyggelsen.

Der blev fra salen spurgt ind til den grønne plan, der i sidste årsperioden 
grundet manglende personale, ikke var kommet helt i mål med 
nyplantningerne i området.

Regnskabet blev gennemgået ved Lars Møller, der kunne oplyse, at det 
var kommet ud med et overskud på dkk 253.368 som indtægtsføres med 
1/3 årligt i de næste 3 års regnskaber.

Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:

Bestyrelsens forslag: en tilføjelse til rådigrets kataloget hæfte 3 ”Forbedring 
og ændring af boligen” side 13, blev godkendt med 61 stemmer for og 29 
imod.

Bestyrelsens forslag: til ændring af parkeringsregler i Kongshvileparken blev 
godkendt med 48 stemmer for og 46 imod og 4 blanke.

Der var i år valg til formandsposten.

Til denne opstillede Alice Christensen og Jesper Berg Madsen.



Afstemningen endte med genvalg til Alice Christensen med 70 stemmer mod 
28 til Jesper Berg Madsen.

Til valg til bestyrelsen var der to pladser der skulle besættes

Der var 4 der ønskede at stille op og afstemningen endte ud med 

Niels Bollerup 57 stemmer, Carsten Lohse 52 stemmer, Pernille Nørup 37 
stemmer, Jesper Berg Madsen 33 stemmer.

Hvilket betød at Carsten Lohse og Niels Bollerup besatte de ledige 
bestyrelsesposter.

Valg til de 2 suppleantposter blev valgt Pernille Nørup og Lars Møller uden 
andre modkandidater.

Under eventuelt:  orienterede IT udvalget, at vores hjemmeside ikke har 
mange besøg. Så spørgsmålet var, om omkostningen på dkk 7.000 årligt er 
en god eller dårlig ide.

Der blev diskuteret hvad der kunne være årsag til at den ikke havde så 
mange besøg. Der blev opremset følgende:

 Hastigheden (den er tung at bruge)
 Ikke opdateret data
 Links fejler/virker ikke

Udvalget ville i det nye regnskabsår se tiden an om man skulle gå over til en 
anden elektronisk platform. 

Afdelingsmødet sluttede kl.22:30.

Inden mødet blev der serveret ”Forloren hare” fra Ricky`s køkken for 55 
tilmeldte.

Dirigent:  Palle Schjerning                                  Formand: Alice Christiansen




