
Referat fra afdelingsmødet i Kirkehøj Etagehuse den 24. juni 2021 

 

Tilstede fra bestyrelsen: Kurt, Ulla, Søren, Lis og John 

Tilstede fra KAB: Peter Rørbye, Lars Gordon Madsen 

Antal beboer: 7 

Peter Rørbye er valgt som ordstyrer. 

Referent: John Studsgaard Nielsen 

Kurt fremlagde beretning for det forgangene år.  

Kommentarer: Lene: Hvad er det HB bygger deres udsagn om at KE skulle gå konkurs, hvis ikke der bliver 

bygget oven på blokkene 2 – 7. Kan KAB ikke gøre noget for at standse byggeriet. 

Grethe: Hvordan kan det være at vi ikke har haft muligheden for at stemme om byggeriet, når man i andre 

afdelinger har haft mulighed for dette i lignende sager.  

Der er bred enighed om at vi som beboer bør stå sammen om at standse dette projekt. 

Ulla: Projektet skal til høring ved kommunen og her har vi mulighed for at gøre indsigelse. 

Lene spørger til affalds sorteringen om ikke den skulle starte 1 juli? Jesper, fra ejendomskontoret, oplyser 

at denne dato er gældende for villaejere og at det først bliver for os andre i 2022.  

Forslag om det vil være muligt at flytte kontianerne ind i den anden ende af bebyggelsen? Svar fra Peter: 

det skal over kommunen. 

Fremlæggelse af regnskab ved Lars. Spørgsmål fra Lene: hvor kan man se de negative renteudgifter.  

Nyt budget: Ingen huslejestigning, renovations udgifter kommer til at stige, grundet det nye 

sorteringssystem. Lene spørger om det ikke er muligt at budgettere med negative renter. Svar fra Lars er at 

der forventes indtægter på den konto. Budgettet er enstemmigt vedtaget. 

Indkommende forslag: P-kontrol 11 ja og 2 nej. Forslaget er vedtaget med det udsendte forslag. 

Valg til bestyrelsen Ulla og John er blevet genvalgt 

Valg af suppleant: Grethe er genvalgt, der var ikke andre der ønskede at stille op til den sidste suppleant 

plads. 

Eventuelt: Lene: det ville have været rart hvis det var muligt at ringe til ejendomskontoret for at tilmelde sig 

til dette møde og gerne til fremtidige møder. Svar: den obligatoriske tilmelding var udelukkende pga. Covid-

19 og vil derfor forhåbentligt ikke være nødvendig til næste år. 

 

 

 

 

 


