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CARLSRO  REFERAT  
Rødovre almennyttige Boligselskab  Juni 2012 
      Omdelt 25. juni 2012. 
 
 
Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. 
 
 
   Onsdag den 13. juni 2012  
   kl. 19.00 i Carlsro Hallen. 
 
Til stede var 123 husstande.  
   
1. Velkomst og valg af dirigent 

 
Formand Arne Lund bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ulla Gregor fra DAB som dirigent, hvilket 
forsamlingen tilsluttede sig.  
Dirigenten konstaterede, at det ekstraordinære afdelingsmøde var korrekt indvarslet.  

 
Valg af stemmeudvalg 
 
Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 6 personer meldte sig til stemmeudvalget og 
blev valgt: John Nielsen, Mette Strøm, Helen Hansen, Grete Regnvald, Ove Jeppesen og Liselotte Hend. 

 
2. Valg af formand for 1 år. 
 
Dirigenten gav ordet til Bolette Jensen som i sin tale begrundede bestyrelsens mistillidsvotum til formanden 
Arne Lund. 
 
”Det her er ikke let. Det er ikke nogen nem beslutning, at give en siddende formand et mistillidsvotum. Men det 
er noget som jeg og de øvrige syv bestyrelsesmedlemmer føler os nødsaget til at gøre. Vi lægger ikke op til 
mudderkastning, men har opfordret formanden til at trække sig, da vi finder hans ledelsesstil meget uforenelig 
med det, der normalt karakteriser Carlsro, nemlig venlighed, samarbejdsvilje, en ånd hvor der er plads til alle, 
og hvor der er en oplevelse af, at vi alle er lige meget værd. Sådan har det desværre ikke været det sidste års 
tid. Det, der var dråben, var imidlertid formandens håndtering efter den valgprocedure, der fandt sted på det 
ordinære afdelingsmøde i maj.  
 
Som I ved, var der afdelingsmøde den 9. maj. Her opstod der tvivl om hvorvidt en opstillet kandidat til 
bestyrelsen skulle være til stede under valghandlingen. Der blev foretaget en afstemning om, hvorvidt den 
indtelefonerede kandidat – Aksel Mikkelsen kunne opstille. Afstemningen i salen viste en klar overvægt af 
stemmer imod opstilling af Aksel Mikkelsen til bestyrelsen, da han ikke var til stede. Hvad dirigenten ikke var 
opmærksom på var, at en af de genopstillede kandidater fra bestyrelsen heller ikke var til stede. Jens Larsen fra 
bestyrelsen var på valg, men han var ikke til stede under valghandlingen. Jens har selvstændig virksomhed og 
var nødt til at tage et vigtigt møde i sit firma. Han havde inden afdelingsmødet rådspurgt sig hos formanden om 
hvad han skulle gøre. Formanden havde ikke set noget problem i, at Jens ikke deltog i afdelingsmødet.  
 
Det skal i den forbindelse nævnes, at det er sket flere gange før, at genopstillede bestyrelsesmedlemmer ikke 
har været til stede og alligevel er blevet genvalgt. Det skal også tilføjes, at Jens kom senere på aften og deltog i 
den efterfølgende konstituering. 
 
Det, der så skete var, at formanden dagen efter afdelingsmødet egenhændigt kontaktede Jens og bad ham 
trække sig fra bestyrelsen som følge af, at der var en klage på vej over procedurefejl i valghandlingen på 
afdelingsmødet. Jens følte sig taget på sengen, og han fik det indtryk under telefonsamtalen, at det var en enig 
bestyrelse, der stod bag formanden. Det var imidlertid slet ikke tilfældet, da hverken næstformanden eller andre 
i bestyrelsen overhovedet var inddraget i formandens beslutning og ageren. 
 
Når der sker en procedurefejl i forbindelse med en valghandling er der to måder at rette fejlen på: 1) enten at 
indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor valget går om eller 2) det bestyrelsesmedlem, hvorom der 
kan være tvivl om valgbarheden, kan trække sig. Formanden vælger altså egenhændigt at skride til løsning 2 
uden at inddrage den øvrige bestyrelse. 
 
Den øvrige bestyrelse indkalder derfor til et bestyrelsesmøde allerede samme aften - det vil altså sige dagen 
efter afdelingsmødet. På det møde blev der rejst stærk kritik af, at formanden egenhændigt havde forsøgt at 
verfe/smide Jens ud af bestyrelsen; at formanden egenhændigt havde besluttet, at 1. suppleanten skulle 
indtræde i bestyrelsen i stedet for Jens, og at formanden oven i købet havde meddelt 1. suppleanten dette, 
uden at formanden hverken havde orienteret eller inddraget bestyrelsen i beslutningsprocessen.  
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Herudover er bestyrelsen rystede over, at formanden på afdelingsmødet den 9. maj flere gange fremlagde 
personlige holdninger, som om det var bestyrelsens holdninger og samtidig satte tidligere bestyrelser i dårligt 
lys ved at påpege, at på grund af manglende vedligeholdelse, vil der komme store huslejestigninger i fremtiden. 
Det er slet ikke et billede, som bestyrelsen kan genkende. 
 
Vi har desværre også oplevet, at formanden både på afdelingsmødet, men også på adskillige bestyrelsesmøder 
er grov i munden, taler nedladende og generelt har en negativ omgangstone over for de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Summen af alt det gør, at vi har mistet tilliden til Arne Lund som formand. Vi har i mindelighed forsøgt at forklare 
formanden, hvad det er vi synes, der er problematisk med ham som formand og opfordret ham til at trække sig. 
Men det har han ikke ønsket at gøre.  
 
Som jeg indledte med at sige, er det ikke nogen let beslutning, men noget som vi i bestyrelsen føler os 
nødsaget til at gøre. Vi lægger ikke op til mudderkastning, men mener, at samarbejdet med formanden må 
ophøre, da vi finder hans ledelsesstil meget konfronterende og ikke samarbejdsvillig, hvad den jo gerne skulle 
være i en frivillig bestyrelse for et beboerdemokrati. Vi er de eneste, der reelt ved hvordan samarbejdet har 
været. Derfor er det jeres valg, om I tror på det, jeg har fortalt på vegne af en enig bestyrelse – bortset fra 
formanden selvfølgelig”. 
 
Formanden fremførte ligeledes hans syn på sagen. 
 
Arne Lund sagde, at han syntes det var grove ord, som han måtte forholde sig til. Desuden beklagede 
formanden overfor beboerne den ulejlighed det ekstraordinære afdelingsmøde havde medført og sagde, at han 
ikke var blevet spurgt om mødet skulle afholdes. 
 
Den udløsende årsag til det ekstraordinære afdelingsmøde var en procedurefejl på det ordinære afdelingsmøde 
den 9. maj, og formanden erkendte, at han havde ringet til Jens på egen hånd og sagt til Jens at han var den 
eneste som kunne løse situationen ved at trække sig fra bestyrelsen, så man kunne undgå et nyt afdelings-
møde. Jens havde svaret at, ”hvis ikke det kan være anderledes, så trækker jeg mig”. 
 
Efterfølgende kontaktede formanden Gert Sager 1. suppleant og spurgte om han ville være med i bestyrelsen, 
hvis der var en mulighed for det, og det ville Gert Sager gerne. 
 
Arne Lund erkendte, at det var først bagefter han orienterede bestyrelsen, og han havde været naiv og var 
overbevist om, at han have gjort det eneste rigtige ved at have løst problemet uden et ekstraordinært 
afdelingsmøde. Men, formanden måtte konstatere, at det ikke var den rigtige løsning han havde valgt, hvilket 
han dybt beklagede. Arne Lund fremførte, at han syntes at det var en meget meget kort snor fra bestyrelsens 
side, og han forstod ikke at denne ene hændelse kunne udløse et mistillidsvotum til ham.  
 
Arne Lund, som tidligere har været byggeformand, medgav at han fra byggepladserne har en direkte og kontant 
tone, men han afviste at han havde været grov i sin talemåde overfor bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Formanden sagde yderligere, at han personligt ikke følte at hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne virkede 
som om de var interesserede i arbejdet i bestyrelsen og arbejdsindsatsen kunne være bedre, og i den tid han 
havde været formand, var der ikke kommet et eneste forslag fra bestyrelsesmedlemmerne til bestyrelses-
møderne, hvilket også havde været oppe på et bestyrelsesmøde, hvor der var blevet talt med store bogstaver, 
og det blev på dette møde også nævnt at formanden og næstformanden følte sig svigtede af nogle 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
På baggrund af dette havde formanden op til valget på afdelingsmødet den 9. maj kontaktet de tre 
bestyrelsesmedlemmer, som var på valg, og han havde spurgt dem om de ville genopstille og blive i 
bestyrelsen, hvilket alle tre svarede ja til. 
  
Formanden ville fortsætte med information om det forgangne år bl.a. vedr. postkasser, men det ønskede 
forsamlingen ikke. Antenneforhold blev kort gennemgået. Helhedsløsningen blev nævnt, og formanden 
understregede, at der aldrig ville blive vedtaget noget uden beboernes godkendelse på et afdelingsmøde. 
 
Til sidst appellerede formanden til forsamlingen om genvalg. 
 
Paul Abrahamsen LV 245 sagde bl.a. at han syntes formanden Arne Lund miskrediterede den siddende 
bestyrelses store indsats og deres mangeårige arbejde for Carlsro. 
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Derefter udskrev dirigenten valg, som forløb således:  
 
Arne Lund (bogstav A) genopstillede som formand og modtog 36 stemmer. 
Bolette Jensen (bogstav B) fra afdelingsbestyrelsen opstillede også som formand og modtog 206 stemmer. Der 
var desuden 1 ugyldig stemme og 2 blanke stemmer. 
 
Dirigenten konstaterede at Bolette var valgt til ny formand for Carlsro for et år. 
 
Bolette Jensen takkede mange gange for valget. 
  
3. Omvalg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
 
Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.  
 

  A. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
 
Valgt til afdelingsbestyrelsen blev: 
Peter Lund Sørensen 
Jens Larsen 
Niels-Erik Abcell 
Flemming Holm-Mikkelsen 
 
Marianne Hansen blev valgt for 1 år. 

 
  B. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
 

Forsamlingen valgte Stella Sommer RP 614 som 1. suppleant og Annelise Rasmussen LV 
505 som 2. suppleant. 

 
 
Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen, gav dirigenten ordet til den nye formand Bolette 
Jensen, der takkede salen mange gange for valget.  
 
 
 
 
 
 
 
        
Mødet sluttede kl. 19.50.     Som dirigent 
 
 
 
       Ulla Gregor, DAB 


