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     30. maj 2002 

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 29. maj 2002  

  Kl. 19.00 i Carlsrohallen 
 

Til stede var ca. 210 beboere fra 155 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 

 

1. Velkomst og valg af dirigent. 

 

Jette Møller bød velkommen til de fremmødte, og præsenterede afdelingsbestyrelsen som bestod af 

Jytte Leth, Flemming H. Mikkelsen, Bente Ravn, Niels Erik-Abcell, Erik Aagesen, Carls Johan 

Hirsbæk, Poul Strøm Petersen og Næstformand Otto Hansen. Desuden præsenterede Jette Møller 

Ejendomsleder Kim Andersen og medarbejderobservatør i bestyrelsen Bo Heilesen, 

Forvaltningskonsulent Sven Christensen og Kontorchef Ulla Gregor fra DAB. 

 

Herefter foreslog Jette Møller, Ulla Gregor fra DAB som dirigent og gjorde samtidig forsamlingen 

opmærksom på, at det var dem som bestemte hvem der skulle være dirigent og spurgte om der var 

andre kandidater til valget, dette var ikke tilfældet og forsamlingen valgte Ulla Gregor som dirigent. 

 

Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter vedtægternes § 

12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 4 forslag fra afdelingsbestyrelsen som alle kunne 

behandles på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 

 

2. Valg af stemmeudvalg. 

 

Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg på 5 personer. Følgende meldte sig til 

stemmeudvalget og blev valgt: 

John Nielsen, Børge Rasmussen, Gethe Kjærgaard, Ove Jeppesen derudover tilbød dirigenten at være 

behjælpelig. 

 

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde.  

 

Jette Møller fremlagde afdelingsbestyrelsens beretning og kom blandt andet ind på: 

 

At efter afdelingsbestyrelsen blev valgt på et ekstra ordinært afdelingsmøde den 20. juni 2001havde 

bestyrelsen holdt et møde inden sommerferien, hvor bestyrelsen blev konstitueret, så beboerne kunne 

blive orienteret inden sommerferien. 

 

Afdelingsbestyrelsen har gennemført en julefest og de blå mænd en fastelavnsfest for børnene begge 

arrangementer var forløbet ganske tilfredsstillende. Derimod blev der ikke holdt julefest for de voksne, 

afdelingsbestyrelsen havde valgt at springe julefesten over da afdelingen står foran et 50 års jubilæum 

her den 7. september i år, grunden til det var at der ikke er penge til det hele og en julefest for de 

voksne er en ganske bekostelig affære, afdelingsbestyrelsen har valgt at planlægge en fest til 



september måned i forbindelse med afdelingens jubilæum. En fest der giver mulighed for at alle 

beboerne kan deltage. 

 

En enkelt beboere havde tidligere tilkendegivet sig mening om afdelingsbestyrelsens beslutning ved et 

indlæg i beboerbladet, til dette kunne afdelingsbestyrelsen oplyse, at julefesten for de voksne ikke er 

fjernet permanent som arrangement i Carlsro, men fremover sikkert vil blive afholdt på en lidt 

anderledes måde.  

 

Så grunden til at festen ikke blev afholdt, var udelukkende på grund af afdelingens forestående 

jubilæum, en beslutning som i øvrigt er i lighed med dengang afdelingen fejrede sit 40 års jubilæum. 

 

Afdelingsbestyrelsens politik sigter også fremover på, at få opdateret Carlsros boligstandart, således at 

Carlsro også i fremtiden kan være et godt sted at bo. Derfor har bestyrelsen lagt vægt på, at få overblik 

over afdelingens langsigtede økonomi og fremtidig udvikling. Da ejendommen nu er 50 år gammel har 

bestyrelsen samtidig søgt at skaffe flere midler til de presserende vedligeholdelsesarbejder. 

 

Blandt de støre arbejder som er gennemført siden sidste møde er følgende: 

 

Reparation og vandskuring af de røde rækkehusgavle, her var der givet en accept til mureren på 8 

gavle, de 2 af dem nåede kun at blive sandblæst hvilket var nødvendigt da de tidligere var blevet malet, 

desuden skal den sidste af de 8 gavle lave om da den ikke kunne nå at tørre ordentligt op da der ikke 

var tilstrækkelig med varme i luften , dette vil blive udført uden yderligere udgift for afdelingen,  de 5 

gavle der blev helt færdige præsentere et flot stykke arbejde. 

 

Et andet arbejde var maling af de hvide rækkehus facader og sort skurer, her er der ligeledes blevet 

malet for de penge der var afsat i budgettet. De beboere der er blevet til gode set er, hvor beboerne af 

forskellige årsager ikke selv kan male, det kan være på grund af sygdom, alder eller andet.  

 

Afdelingsbestyrelsen har valgt en lidt anderledes måde at prioritere dette arbejde på for at til gode se så 

mange beboere som muligt. Bestyrelsen har besluttet kun at male det der er absolut nødvendigt, det vil 

sige at hvis en facadevæg mod stisiden trænger til vedligeholdelse men at det andet i øvrigt er pænt 

nok så vil det kun være den facade der trænger til maling der bliver males, på den måde kan flere 

beboere få glæde af ordningen. 

 

Det træværk der trængte til vedligeholdelse ved indgangspartierne i langhuset er også blevet malet og 

bestyrelsen vil på længere sigt prøve at afsætte penge i budgettet til vedligeholdelse af væggene. 

 

I spiseafdelingen ved selskabslokalerne er lofter, vægge og træværk ligeledes blevet malet, derudover 

er der købt nye gardiner så alt i alt fremstår lokalerne flotte og præsentable.  

 

Ved jorddepotet for enden af Lucernevej er det gamle hegn blevet udskiftet med et nyt trådhegn og de 

blå mænd har sat en ny hæk omkring som med årene nok skal blive rigtig flot. 

 

Til de 3 små hotelværelser er der købt nye stole og borde. 

 

Et af de lidt større arbejder der blev udført, var udskiftning af en del af vinduespartier ved skiftesporet. 

De vinduespartier blev ikke udskiftet da beboerne fik nye vinduer og var i en meget dårlig forfatning. 

 

Så er der laver en reetablering og reparation af mikrofonanlægget i Carlsrohallen som vi forhåbentlig 

alle kan få glæde af ved større arrangementer i fremtiden. 

 

Afdelingsbestyrelsen har også været inden for at se på, hvor der eventuelle kunne spares lidt. 

Bestyrelsen har blandt nedsat et redaktionsudvalg som skulle se på et eventuelt andet layout og om 



beboerbladet fremover skulle udkomme i en helt andet format, en af de væsentlige ting i den 

betragtning var prisen for bladets udgivelse og om det kunne gøre billigere uden at ændre indholdet.  

En væsentlige ændring der er foretaget er, at bladet ikke længere er præget af farvefoto, og den lille 

forskel gør at det er ca. 10.000,- kroner billigere at udgive pr. gang eller mellem 30-og 40.000,- 

billigere pr. år. 

 

Bestyrelsen har også gennemgået omkostningerne ved bestyrelsens eget arbejde og er blevet enige om, 

at bestyrelsen godt kan klare sig med en halvtids sekretær. Bestyrelsen varslede derfor nedsættelse af 

Helles arbejdstid i fuld overensstemmelse med reglerne. Helle ønskede imidlertid ikke at fortsætte som 

sekretær for bestyrelsen under de omstændigheder og samarbejdet ophørte efter gensidig 

overenskomst. Afdelingsbestyrelsen ønsker Helle held og lykke fremover. 

 

Bestyrelsen er på nuværende tidspunkt ved en finde en ny sekretær til 20 timer om ugen og forventer at 

ansætte en ny sekretær fra 1. august i år. Afdelingsbestyrelsen må samtidig indskærpe over for 

klubberne at de fremover kun bruger sekretærens arbejdskraft i begrænset omfang da sekretærens 

arbejde gerne skulle komme alle beboerne i Carlsro til gode. 

 

En anden besparelse er fundet ved det vandanlæg der producere blødt vand til vaskeriet, de ændringer 

der er foretaget er uden betydning for beboerne men har gjort, at vi spare ca. 30.000,- kroner om året i 

strømforbrug.  

 

Afdelingsbestyrelsen er opmærksom på, at mange køkkener og badeværelser i boligerne trænger til en 

grundig renovering. Det er der ikke midler til i afdelingens kasse, afdelingsbestyrelsen vil derfor støtte 

forslaget om individuel renovering af køkkener og badeværelser mod betaling af et individuel 

lejetillæg også i tilfælde af genudlejning. 

 

Vi har udleverede materialer til selvmalerordningen til istandsættelse af rækkehusene, det er altid en 

stor glæde og meget positiv ting når beboerne vil deltage i vedligeholdelses arbejder. Det gør jo at 

afdelingen spare en hel del penge og selv være med til at holde huslejen nede på et acceptabelt niveau. 

Bestyrelsen glæder sig til at komme rundt i bebyggelsen og se alle de aktive beboere som er i gang og 

det flotte resultat for dem som er færdige. 

 

Da en gamle fiskeforretning på Tårnvej endnu en gang er ledig, har bestyrelsen besluttet sig for at 

nedlægge den permanent, Grunden er at afdelingen næsten ingen indtjening havde på lejemålet da vi i 

kontrakten var forpligtet til at vedligeholde kølediske mv. Den nye lejer bliver damefrisøren der flytter 

ned fra første sal i langhuset.  

 

Der har været problemer med vores rengøringsfirma, bestyrelsen har fundet udførelsen af arbejdet 

kritisabelt, og selv efter flere henvendelser har forholdet ikke ændret sig væsentligt. Derfor er 

kontrakten blevet opsagt og vi har indgået et ny aftale med et andet rengøringsfirma fra den 1. juli i år.  

 

I forbindelse med det tidligere omtalte jubilæum i Carlsro senere på året vil bestyrelsen gerne løfte 

sløret lidt for hvad der skal ske, det starter med at pigegarden går op gennem midtervejen til teltet ved 

langhuset, her vil der fra morgenstunden være fælles morgenkaffe med musik, derudover vil der være 

forskellige arrangementer for børnene gennem dagen og middag og fest for de voksne om aftenen med 

orkester og sangerinde til en yderst rimelig pris, festlighederne afsluttes med et festfyrværkeri ca. kl. 

24.00.  

 

Det præcise program og alt omkring tilmeldinger mv. vil alle beboerne blive orienteret om i den 

nærmeste fremtid. 

 

Til slut i beretningen takkede Jette Møller ejendomskontoret, de blå mænd, afdelingsbestyrelsen og 

DAB for et godt og konstruktivt samarbejde som vi har haft i den forløbne periode. 

 



Jette Møller sluttede af med at anbefale bestyrelsens beretning. 

 

Herefter satte dirigenten afdelingsbestyrelsens beretning til debat. 

 

En beboere spurgte til, hvorfor afdelingsbestyrelsen intet havde med omkring fugtskader i gavlen af 

rækkehuset hvor han bor, det er ikke med i beretningen da bestyrelsen intet kendskab har til den 

konkrete sag, det blev aftalt at beboeren vil blive kontaktet efterfølgende. 

 

En anden beboere havde spørgsmål om det fremtidige varmeforsyning i rækkehusene og hvorfor denne 

ikke var nævnt i beretningen samt et spørgsmål om afdelingsbestyrelsens holdning til et eventuelt salg 

af afdelingens boliger til beboerne. 

På spørgsmålet om varmeforsyningen oplyste Jette Møller, at Carlsro har dispensation til år 2006, men 

at afdelingsbestyrelsen har det i tankerne og at beboerne nok skal blive orienteret når der foreligger 

noget mere konkret. 

 

Der var ingen yderligere spørgsmål fra de 2 beboere og dirigenten spurgte herefter igen om 

forsamlingen kunne tage bestyrelsens beretning til efterretning. 

På baggrund af højlydte klapsalver fra salen tog dirigenten på forsamlingens vegne, bestyrelsens 

beretning til efterretning. 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2002/2003, samt en kort orientering om 

afdelingens regnskab for 2000/2001. 

  

Sven Christensen fra DAB redegjorde for et huslejestigning på 5,25 %, hvilket svarer til en 

udgiftsstigning på ca. kr. 1.699.285. Stigningen er delt over flere forskellige poster hvoraf de største er 

på ejendomsskatter med kr. 459.000, vandudgifter 308.000, forsikringer 101.000, afdelingens bidrag til 

byggefonden 172.000 derudover er henlæggelserne til fornyelse hævet med 833.000.      

 

Efter Sven Christensen havde gennemgået budgettet blev forsamlingen spurgt om der var yderligere 

spørgsmål. 

 

Ib Christensen havde spørgsmål til vedligeholdelsen af garagerne, der er intet foretaget i de sidste 12 år 

og Ib ville gerne vide hvad de 141.000 i leje indtægt blev brugt. Jette Møller gav en kort orientering 

om, at bestyrelsen er meget opmærksom på i hvilken stand garagerne er i og oplyste ligeledes, at alt 

efter hvad der er penge til så skal der nok blive foretaget vedligeholdelse at garageporte mv. 

 

Preben Sørensen roste den gamle og nuværende bestyrelse for at have vendt et underskud på 600.000 

til et overskud på ca. 800.000, på den baggrund mente Preben dog at så kunne det ikke passe at der 

skulle være en huslejestigning på 5,25%. 

 

John Nielsen mente ligeledes at huslejestigningen var for høj og bad om at budgettet blev sat til 

skriftelig afstemning blandt de tilstedeværende. 

 

Herefter redegjorde Sven Christensen DAB yderligere for stigningen på 5,25% ved at gå mere i 

dybden på de enkelte poster, der kan ikke gøres noget ved de faste afgifter såsom ejendomsskatter, 

vandudgifter, bidrag til byggefonden mv. da man ikke må budgettere med et underskud. 

 

Derfor var det henlæggelserne Sven orienterede om og årsagen til at det var nødvendigt med en 

forhøjelse af de samlede henlæggelser på kr. 833.000, Sven fortalte blandt andet at der var oprettet nye 

kontoer til skabsinventar og  

 

Dirigent Ulla Gregor fra DAB bad forsamlingen om et ændringsforslag så der var noget konkret at 

stemme om, derefter stillede Preben Sørensen et forslag om at huslejestigningen kom ned på 2,5%               



Sven Christensen  at det ikke kan lade sig gøre, dels vil det inden for den nærmeste fremtid medføre at 

huslejestigningen ville blive væsentlig større, da de forskellige kontogrupper i de samlede 

henlæggelser bliver udhulet da forbruget er større end det der sættes ind. 

 

Jette Møller argumenterede for huslejestigningen og på bestyrelsens vegne fastholde Jette Møller 

beslutning om en stigning på 5,25%  

 

Søren Bakskov støttede herefter kraftigt bestyrelsens udspil om en budgetstigning på 5,25% på grund 

af flere større vedligeholdelses arbejder der endnu ikke er udført, ligeledes mente Søren at der måtte 

ligge noget andet bagved, når nogle af beboerne ikke støttede bestyrelsens forslag. 

 

Da der efter yderligere argumentation fra begge sider ikke kunne opnås enighed, bad Ulla Gregor fra 

DAB herefter om, at der blev foretaget skriftelig afstemning om budgettet og en huslejestigning på 

5,25%. 

 

Stemmeudvalget meddelte efter kort tids optælling, at den skriftlige afstemning gav følgende resultat: 

246 stemmer for at godkende budgettet, der var 47 i mod godkendelsen, derudover var der 7 blanke 

stemmesedler og 5 ugyldige stemmer da der var brugt forkerte stemmesedler.  

 

Dirigenten konstaterede at budgettet hermed var godkendt med en huslejestigning på 5,25%. 

 

5. Indkomne forslag. 

 

Dirigenten nævnte at der var indkommet 4 forslag, hvor der desværre var sket en fejl i forslag 2 om 

badeværelses renovering, dirigenten gjorde samtidig opmærksom på, at da fejlen blev opdaget blev der 

udsendt rettelse til alle beboerne om den korrekte pris. 

 

Herefter gik man videre til behandling af forslag 1. Om køkkenmodernisering. Jette Møller oplyste at 

bestyrelsen støttede forslaget om individuel køkkenrenovering. 

 

Sven Christensen fortalte om havde låneoptagelsen og den individuelle lejestigning medførte og at den 

kun berørte de beboere der fik renoveret deres køkken. Sven oplyste, at lejetillæg var beregnet udfra de 

nuværende kendte tal hvor bruttoydelse på 13,6% er renter og afdrag med en rente som på nuværende 

er på 6,12% på et 10 år realkredit lån.  

 

Gethe Kjærgaard havde et spørgsmål om, hvem der skulle betale hvis en beboere der havde fået nyt 

køkken under denne ordning flyttede inden lånet var betalt færdigt. Sven svarede at lånet fulgte 

boligen og i det tilfælde Gethe nævnte ville det blive pålagt den nye lejer i form at et lejetillæg i lånets 

resterende løbetid. 

 

Preben Sørensen havde spørgsmål om et lån på 5.000.000 på nogen måde ville påvirke ejendommens 

likviditet, til det svarede Sven Christensen at det kom an på hvilken metode man valgte at bruge og 

hvordan tilslutningen foregår. Det kan gøres på 2 måder, den ene er at lave en blød tilmeldingsfrist 

over en længere periode, her er det mest fordelagtigt at afdelingen lægger ud indtil lånet optages. 

 

Den anden måde er at hjemtag lånet når tilmeldingerne er kommet ind og kontrakterne er underskrevet 

efter fristens udløb. 

 

Jette Møller oplyse, at bestyrelsen støttede forslaget under forudsætning af at det ikke berørte de øvrige 

beboere i Carlsro. Udgifterne til renoveringen skulle alene afholdes af de beboere der fik udført 

arbejde. Derfor ville der blive tale om en tilmeldelsesfrist og eventuelt senere en opsamling hvor så 

yderligere kunne komme med på ordningen. 

 



Nogle beboere var bekymret for husleje stigningen i de lejligheder der blev berørt at renoveringen, i 

det man skulle havde den forestående fjernvarme og de huslejestigninger det medførte med i sine 

overvejelser.  

 

Efter yderligere få spørgsmål, satte dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning, dirigenten 

kunne med det samme oplyse at der var et overvældende flertal for at godkende forslaget. 

 

Forslag 2 om badeværelsesrenovering, Sven Christensen oplyste, at princippet var det samme som ved 

køkkenrenoveringen.  

Dirigenten kunne sætte forslaget til afstemning og ligeledes hurtigt oplyse, at forslaget med et 

overvældende flertal var blevet godkendt. 

 

Forslag 3. Etablering af vindfang i rækkehusene er i sin grundfunktion det samme men det er en lille 

forskel i det afdelingen ikke i forvejen har vedligeholdelsen af vindfangene i Carlsro. Sven oplyste, at 

man derfor i forslaget havde pålagt et blivende lejetillæg på kr. 50,00 til løbende vedligeholdelse af 

vindfangene, hvis forslaget blev godkendt. 

 

Jette Møller fortalte på bestyrelsens vegne, at afdelingsbestyrelsen ikke kunne støtte dette forslag da 

det jo ikke var en fast bygningsdel som køkkener og badeværelser, en beboere fortalte at hun ikke 

kunne fremskaffe de 17.000 der drejede sig om, så forslaget blev opretholdt.  

 

Dirigenten gik derfor videre til afstemningen, afstemning blev foretaget ved håndsoprækning men da 

resultatet ikke klart, derfor bad dirigenten forsamlingen om en skriftelig afstemning. 

 

Resultatet af den skriftlige afstemning om finansiering af vindfang gav 101 stemmer for godkendelse 

af forslaget, 158 stemte i mod forslaget, og der var 30 blanke og 1ugyldige stemmer.  

 

Dirigenten oplyste herefter at forslaget var nedstemt af et flertal og derfor ikke kunne godkendes. 

 

Forslag 4. Om den gamle skøjtebane ved langhuset. Jette møller orienterede kort om at bestyrelsen 

havde besluttet at få den gamle asfalt fjernet og derefter få pålagte et lag jord og efterfølgende så græs. 

Til efteråret ville man så se nærmere på området omkring den store græsplæne ved langhuset og 

eventuelt etablere nogle bede og gøre området kønnere og mere indbydende for beboerne.  

 

Der var ingen kommentarer til forslaget, dirigenten samme det til afstemning og kunne hurtigt 

konstatere at forslaget var godkendt.  

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 

 

På valg var Flemming H. Mikkelsen, Bente Ravn, Jytte Leth og Niels-Erik Abcell, alle 4 ønskede at 

genopstille til bestyrelsen og dirigenten spurgte herefter forsamlingen om der var yderligere kandidater 

til afdelingsbestyrelsen. 

 

Da dette ikke var tilfældet, var de 4 bestyrelsesmedlemmer derfor genvalgt for en periode for 2 år. 

 

Derefter skulle der vælges 2 suppleanter, dirigenten spurgte om kandidater og Jeanette Rasmussen og 

Bent Felt stillede op uden modkandidater. 

 

Da begge var valgt, spurgte dirigenten om forsamlingen kunne godkende at Jeanette Rasmussen blev 1 

suppleant og Bent Felt 2 suppleant, det blev accepteret af forsamlingen, Jeanette og Bent. 

 

7. Eventuelt. 

 



En beboere ville have fældet alle træerne på parkeringspladsen foran langhuset da de svinede på 

bilerne. Jette Møller fortalte at træerne efterhånden var gamle og at de ikke ville blive fjernet. 

 

En anden havde forslag om indretning af en hundegård i Carlsro, så hundene havde et sted at løbe løse.  

 

En beboere spurgte til petang banen og om hvorfor beboerne ikke blev orienteret når den var færdig, 

Jette Møller oplyste at banen var færdig og det var før denne bestyrelse trådte til samt, at de ingen 

indflydelse havde haft på dette arbejde.  

 

Der blev spurgt til varmeforsyningen og hvornår man forventede noget mere konkret, til det svarede 

Sven Christensen at der på nuværende tidspunkt var problemer med tilskudsmuligheder da den nye 

regering havde lavet visse ændringer i tilskudsmulighederne. 

 

Der var ligeledes et spørgsmål om opsætning om måler til vand til individuel afregning af forbrug, 

Jette Møller oplyste, at det var en bekostelig affære at installere målere men at beboeren kunne stille et 

forslag til mødet næste år så ville det blive behandlet som de øvrige indkomne forslag. 

 

En beboere spurgte til bestyrelsens og DABs holdning til spørgsmålet om salg af boligerne til 

beboerne, Vagn Kjærgaard svarede som medlem af BL at det var man absolut ikke interesseret i da 

man gerne set det bevaret som et almennyttigt byggeri, Vagt kunne samtidig oplyse at på den for nylig 

afholde kongres i BL var der derimod et stort ja til fornyelse. 

 

Jette Oplyste på bestyrelsens vegne at det var man selvfølgelig ikke interesseret i. 

 

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer fra forsamlingen gav dirigenten ordet til Jette 

Møller som takkede de fremmødte for et godt og konstruktivt møde. 

 

Mødet sluttede klokken 21.30. 

 

 

    

     

 

   


