
 1 

 

 

 

     REFERAT 
     Maj 2004 

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 12. maj 2004  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 162 beboere fra 117 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, Carl Johan Hirsbæk, Jeanette 

Rasmussen og næstformand Otto Hansen. Desuden præsenterede Jette Møller ejendomsleder Kim 

Andersen og medarbejderobservatør i bestyrelsen John Busk, fjernvarme-projektleder Torben 

Andersen, DAB, enterpriseleder Frank Carlsen fra Wicotec A/S 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 beboerne, som alle kunne behandles 

på afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 

 

 

2. Valg af stemmeudvalg. 

 

Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg. Følgende 4 personer meldte sig til 

stemmeudvalget og blev valgt: Ib Kristensen, Vivi Skriver, Helle Fallentin og Kirsten Knudsen. 

 

 

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

 

Jette Møller indledte mødet med at bede forsamlingen om at holde et minuts stilhed til ære for  

tidligere bestyrelsesmedlem Poul Strøm Petersen, som afgik ved døden den 15. april 2004. 

Herefter fremlagde Jette Møller afdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er 

refereret i det følgende. 

 

 

Køkken og badeværelsesrenovering 

Jette Møller oplyste, at fristen for tilmelding til køkken- og badeværelsesrenovering udløb i december 

måned 2003, og at der i alt var blevet lavet, eller indgået aftaler om, 64 køkkener og 31 badeværelser. 
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Bredbånd 

På sidste års afdelingsmøde blev det besluttet, at sige ja tak til TDC’s tilbud om omkostningsfrist at få 

ombygget antenneanlægget til webspeed mod at tegne en 5-årig kontrakt. Ombygningen, som blev 

udført efter nogen tids forsinkelse, har givet de beboere der ønskede en hurtig internetforbindelse via 

kabelnettet og uafhængigt af telefonnettet denne mulighed mod et individuelt tillæg til TDC kabel TV. 

 

Hjemmeside 

Carlsro har fået sin egen hjemmeside, hvor alle beboere, der har adgang til Internettet nu har mulighed 

for at få relevante informationer og oplysninger om Carlsro. Adressen er: www. Carlsro. dk.  

 

Fjernvarme 

Prøvehuset på Lucernevej 315 var et forslag til, hvordan installationerne kunne se ud inde i række-

husene. De fremmødte beboere mente, at den opsatte installation i skuret fyldte for meget. Andre 

beboere gjorde opmærksom på muligheden for en gennemstrømsvandvarmer, som erstatning for den 

traditionelle vandvarmer af hensyn til pladsen. Afdelingsbestyrelsen har efter at have lyttet til beboer-

nes ønsker fundet frem til en god løsning, idet den nye installation fylder under halvdelen af den, der 

var fremvist i prøvehuset. 

 

Der er flere entreprenører, som har afgivet pris på projektet. De to billigstbydende Wicotec A/S og 

Bravida A/S var så tæt på hinandens pris, at det blev det nødvendigt at afklare sagen ved den særlige 

klageret for udbud, som afgjorde at Wicotecs tilbud var billigst med alle forhold taget i betragtning. 

Denne tvist medførte, at projektet blev lidt forsinket, men den aftalte tidsfrist vil blive overholdt, da 

Wicotec A/S har givet tilsagn om, at de kan være færdige 3 måneder før end beskrevet i udbudsmate-

rialet. Fjernvarmeprojetet forventes afsluttet inden udgangen af år 2005.   

 

Wicotec A/S starter den 15. maj, hvor den første skurby vil blive opsat på græsplænen ud for Rødovre 

Parkvej 210 og 232. Udgravning til fjernvarmerørene fra varmecentralen i Langhuset og ned gennem 

midtervejen starter ca. 1. juni. Byggepladskontor vil blive placeret i gården ved servicebygningen. Den 

første installation påbegyndes ca. den 2. august. 

 

Beboerne vil fortsat modtage nyhedsbreve med informationer om projektets stade. Næste nyhedsbrev 

vil blive udsendt sidst i uge 20. 

 

Årets arrangementer 

Traditionen tro blev der afholdt julefest for børn og voksne.  

I julefesten for voksne, der blev afholdt efter samme koncept som forrige år, deltog 120 beboere. 

Afdelingsbestyrelsen havde håbet at endnu flere beboere havde lyst til at deltage, idet der er plads til 

160 personer, og overvejer derfor nu om julefesten eventuelt skal arrangeres på en anden måde. 

Fastelavnsfesten blev arrangeret i samarbejde med De Blå Mænd. En populær tryllekunstner Mr. Mox 

stod for underholdningen. 

 

Huslejestigning 

I årets budget indgår en huslejestigning på 2,25%, som dækker stigende udgifter til ejendomsskatter, 

renovation, forsikringspræmier og henlæggelser til konto 115, som er sat op med kr. 300.000 til 

genopretning af flyttelejligheder. 

 

En glædelig nyhed er, at sidste års overskud på kr. 633.000, har bevirket at sidste års underskud og den 

resterende gæld på servicebygningen, er afviklet. 
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Udførelse af større arbejder i regnskabsåret 

Røde gavle 

De røde gavle vil fortsat blive vandskuret efter en prioriteringsliste. Den nye metode som mureren i 

dag anvender, hvor gavlene først bliver vanskuret i en grå farve og derefter påført en teglstensrød 

maling, har vist sig at være en bæredygtig løsning.  Fordelen er, at muren nemmere kan repareres i 

tilfælde af graffitimaling, og hvis gavlen skulle sætte sig. 

 

Hvide facader og sorte skure 

Hvide facadevægge og sorte skure er blevet malet og repareret hos de beboere, der ikke selv har været 

i stand til at udføre arbejdet.  

For at kunne tilgodese selvmalerordningen, som har stor betydning, vil der i år blive afsat mindre på 

konto 116.210, som dækker almindelig vedligeholdelse. 

 

Skorstene 

25 skorstene er færdiggjort i år, men der er stadig mange skorstene og inddækninger, som trænger til 

istandsættelse. Arbejdet fortsættes inden for det beløb, der er afsat i budgettet. 

 

Nye borde og stole, samt service 

Der er bestilt nye borde og stole til selskabslokalerne, og næsten alt det gamle service i de 2 køkkener 

er blevet udskiftet. Det overvejes, at indføre betaling af depositum i forbindelse med udlejning af 

selskabslokalerne, således at der fremover vil blive modregnet et tilgodehavende i tilfælde af 

manglende service eller rengøring.  

 

Butiksfacader 

Butiksfacader og søjler ved Langhuset er blevet malet i en neutral lys blå farve, som efter anbefaling af 

afdelingens maler falder mere naturligt ind. 

 

Facade og tag på tandlægebygning 

Facaderne der vender mod øst er blevet malet, og de gamle tagplader over tagudhænget mod vest er 

blevet udskiftet til stålplader. 

 

Blå loftsplader på 3. og 6. sal 

Loftspladerne på 3. og 6. sal, der sidder over gangarealet, er blevet malerbehandlet. 

 

Nye navnetavler i Langhuset 

Navnetavlerne, der var opsat i de 3 opgange er blevet udskiftet med nye, som er væsentlig pænere og 

nemmere at arbejde med, når navnene skal skiftes ud. 

 

Gammel byggesag 

Der er blevet afholdt 5 års eftersyn på bl.a. belægningen af altangangene på 3. og 6. sal i Langhuset, 

som afdelingsbestyrelsen ikke mener er blevet udført håndværksmæssigt korrekt af Skanska A/S. 

Sagen er sendt til syn & skøn, som endnu ikke er kommet med en afgørelse i sagen. Når afgørelsen 

forelægger, vil beboerne blive orienteret gennem Beboerbladet. 

 

Olieudskiller 

RAB ydede et økonomisk tilskud på 50 % af de samlede udgifter til en ny olieudskiller, som motor-

clubben fik den 1. februar i år. 

 

Garageporte 

Der vil blive udskiftet garageporte svarende til det beløb, der er blevet afsat inden for indeværende års 

budget. Bestyrelsen har besluttet at købe en leddelt aluminiumsport, der kører lige op i et par skinner 

monteret på siderne. Porten er vedligeholdelsesfri, og den løftes lige op, så man ikke behøver at skovle 

den fri for sne. 
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Til slut takkede formanden ejendomskontoret, bestyrelsen, De Blå Mænd og medarbejdernes i DAB 

for et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Formanden afsluttede af med at anbefale bestyrelsens beretning. 

Herefter satte dirigenten afdelingsbestyrelsens beretning til debat, men da der ikke var yderligere 

spørgsmål, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsens beretning var taget til efterretning. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til Torben Andersen fra DAB og enterpriseleder Frank Carlsen fra 

Wicotec A/S, som ville fortælle nærmere om fjernvarmeprojektet. 

 

Torben Andersen oplyste, at projektet er gået i gang, at der er underskrevet en kontrakt med Rødovre 

Fjernvarmeværk, og at Rødovre Kommune har godkendt den huslejestigning, som er en konsekvens af 

renoveringen. Der er også  nedsat et byggeudvalg. 

 

Enterpriseleder Frank Clausen fra Wicotec A/S forklarede via en oversigtsplan over bebyggelsen, som 

var opdelt i 4 farvede områder, hvor gravearbejdet finder sted. Oversigten opsættes i vaskeriet. 

 

Tidspunkt for hvornår og hvor grave- og rørarbejder i jorden og i husene påbegyndes, er anført i 

nyhedsbrev nr. 4 som udsendes sidst i uge 20. 

 

Dirigenten åbnede herefter op for at forsamlingen kunne stille spørgsmål. 

 

Herdis Rüemenapp spurgte, hvor lang tid arbejdet tager i hvert lejemål. Torben Andersen svarede, at 

det ville tage ca. 2 uger eller 10 arbejdsdage.  

 

Anne Setling spurgte, om hvert enkelt lejemål fik et forvarsel. Torben Andersen svarede, at beboerne 

vil blive varslet ca. 3 uger før arbejdet inde i husene påbegyndes, og at man vil modtage besked om det 

nøjagtige tidspunkt 3 dage før. 

 

Torben Andersen henstillede til alle beboerne, om at respektere de tidspunkter, der bliver varslet, så 

tidsplanen kan holde. Det er yderst vigtigt af hensyn til den planlagte økonomi. 

 

Ernst Pedersen ville gerne vide, hvor rørene bliver trukket? 

 

Torben Andersen svarede, at hvert lejemål vil blive besøgt/registreret af ejendomsleder Kim Andersen 

og en medarbejder fra Wicotec A/S forud for arbejdets påbegyndelse. Beboerne får samtidig udleveret 

en tegning, som viser hvor rørene vil løbe. 

 

Møbler skal flyttes min. 1 ½ m fra væggen. Beboere, der ikke selv er i stand til dette, vil få hjælp.  

 

En beboer spurgte, om man ikke i forbindelse med gravearbejdet kunne lægge en disponibel føringsvej 

ned, der kunne give mulighed for forskellige pakkeløsninger af TV og gratis telefoni. 

Jette Møller svarede, at man havde rettet henvendelse til TDC, men at det var en meget bekostelig 

affære, som afdelingen ikke havde råd til. 

 

Gert Sager spurgte, om der ville blive udleveret afdækningsmateriale, når håndværkerne begynder 

arbejdet. Torben Andersen svarede, at det ikke vil blive nødvendigt at afdække.   

 

Jette Møller oplyste, at der altid vil være koldt vand i husene efter kl. 16.00 Skurvogne med toilet og 

bad vil blive opsat. 

 

John Mikkelsen spurgte, om den gamle kamin vil blive nedtaget samtidig med arbejdets udførelse.  

Jette Møller svarede, at det ville den. 
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Bent Jensen spurgte, om man kunne gøre noget ved kloakkerne i forbindelse med gravearbejdet. Jette 

Møller svarede, at det ikke er muligt, og at der ikke er råd til en totalrenovering af kloakkerne, men at 

der hele tiden foretages løbende reparationer. 

 

En beboer ville gerne vide, hvordan man skulle forholde sig, hvis håndværkerne ødelægger eventuelle 

gulvtæpper.  

 

Hertil understregede Torben Andersen, at det er op til beboerne selv at fjerne gulvtæpper og møble-

ment inden den dato, man er blevet varslet.  

 

Beboerne tog orienteringen til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2004/2005 samt en kort orientering om 

afdelingens regnskab for 2002/2003. 

  

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2004/2005 og kommenterede kort de enkelte 

poster på budgettet. Ulla Gregor oplyste, at ejendomsskatterne er stigende, fordi vurderingen stiger, og 

at vandforbruget stadig falder, til gengæld stiger vandpriserne. Det er dog stadig til beboernes egen 

fordel at spare på vandet, hvilket Carlsros beboere er dygtige til. 

 

Nogle af de største stigninger i udgifterne ses på prisen for renovation, som er forøget med 15–17%  

og præmien til ejendomsforsikringen, som forventes at stige 15%. 

 

Underskudssaldoen er blevet afviklet fra sidste års overskud og er derfor nulstillet. 

  

Fællesantennebudgettet for 2004/2005 er uændret i forhold til sidste år. 

 

Efter Ulla Gregor havde gennemgået budgettet blev forsamlingen spurgt, om der var yderligere 

spørgsmål.  

Dirigigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål, og at budgettet hermed var godkendt 

med en huslejestigning på 2,25 %, samt antennebudgettet. 

 

Ulla Gregor gav herefter en kort orientering om sidste års regnskab. 

Årets overskud på kr. 633.052 er blevet anvendt til at afvikle et mindre underskud fra sidste år og til at 

afvikle gæld på servicebygningen. De sidste kr. 10.000 fra denne post blev overført til kontoen for 

henlæggelser i henhold til lovgivningen. 

  

Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere spørgsmål, og at regnskabet hermed var taget til 

efterretning. 

 

 

5. Indkomne forslag. 

 

Dirigenten oplyste, at der var indkommet 4 forslag fra beboerne og blev enige med de 2 forslagsstillere 

Rita Ovisborg og Mark Jensen, om at deres forslag vedrørende udskiftning af hæk kunne behandles 

under ét.   

 

Forslag 1 og 2- Udskiftning af hæk 

Mark Jensen præsenterede forslaget om udskiftning af hækken til stedsegrøn liguster og under-

stregede, at han mente, at det skulle være en individuel beslutning, og at det ville være op til den 

enkelte om man i samarbejde med sin nabo kunne tage beslutning om at erstatte tjørnehækken med 

liguster.  
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Jette Møller udtrykte forståelse for problemet med tjørnehækken og henviste til lokalplanen, hvor der 

står, at hækkene skal være hvidtjørn. Derfor foreslog afdelingsbestyrelsen, at der i første omgang tages 

kontakt til Rødovre Kommune for at høre, om der kan dispenseres fra lokalplanen. 

Hvis Rødovre Komunne kan dispensere, mente Jette Møller, at det var en mulighed at beboerne, når de 

afhenter planter én gang om året på ejendomskontoret, kunne få udleveret liguster i stedet for tjørn. På 

denne måde kunne hækken gradvist blive erstattet med liguster. Det ville være den bedste økonomiske 

løsning. Hvis beboerne indbyrdes blev enige om at udskifte hækken til liguster, måtte det blive for 

egen regning. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at afdelingsbestyrelsen lover at søge Rødovre Kommune om dis-

pensation fra lokalplanen, og at det i givet fald, for de beboere der ønskede at udskifte deres hæk til 

liguster, måtte blive for egen regning. Der hvor man har nabofællesskab kræver det enighed på skrift 

mellem de 2 naboer. 

 

Forslag 3 – Faste bænke bag ved Langhuset omkring den store legeplads 

Ingerlise Sørensen havde fremsat forslag om etablering af flere faste bænke med borde omkring den 

store legeplads bag ved Langhuset.  

 

Jette Møller gjorde opmærksom på, at det ikke skyldtes manglende velvilje, at der ikke var blevet 

opsat flere bænke. Det skyldtes, at afdelingsbestyrelsen var bange for at flytte problemet med de 

øldrikkende personer ved Butikstorvet til de foreslåede bænke omme bag ved Langhuset. Hvad de 

faste bænke ved Butikstorvet angår, vil de forhåbentlig blive opsat igen, når problemet har lagt sig,  

 

Forslagsstilleren ønskede alligevel at opretholde sit forslag. Dirigenten satte det herefter til afstem-

ning ved håndsoprækning og kunne hurtigt konstatere, at forslaget ikke blev godkendt. 

 

Forslag 4 – Nedlæggelse af skralderummet   

John Nielsen præsenterede sit forslag og nævnte, at forslaget gik ud på, at den enkelte beboer selv  

fik mulighed for at bestemme om skralderummet skulle nedlægges, og for egen regning selv skulle 

indkøbe et nyt skraldespandsstativ. John Nielsen mente, at det ville se pænere ud, hvis man kunne 

blænde af for en ofte skæv skralderumsdør og samtidig få mere plads i skuret, hvis stativet blev 

placeret i forhaven, eventuelt efter nogle faste forskrifter. John Nielsen tilføjede, at hvis der med tiden 

kommer nogle nye sorteringsregler for affald fra Rødovre Kommune, skal det ændres alligevel. 

 

Dirigenten tilføjede, at i givet fald ville et sådant forslag kunne være en tilføjelse til Råderetskataloget. 

 

Jette Møller afviste på afdelingsbestyrelsens vegne at støtte forslaget, idet man i bestyrelsen var enige 

om, at skralderummet var hensigtsmæssigt og smart placeret i et lukket rum. Bestyrelsen var bekymret 

for, at der ville vise sig en skov af affaldsstativer i forhaverne i Carlsro, såfremt forslaget blev ved-

taget, og at det kunne være svært, og dyrt, at få beboerne til at overholde eventuelle forskrifter om 

f.eks. at placere et lille plankeværk eller anden afskærmning foran skraldespandsstativet.   

 

Preben Sørensen tilsluttede sig forslaget og gjorde opmærksom på, at kommunen snart stiller forslag 

om kildesortering, og at dette ikke er muligt, sådan som skralderummet er indrettet, og at det derfor 

kunne tænkes, at beboerne på et senere tidspunkt alligevel bliver tvunget til at nedlægge skralde-

rummene for at få en affaldssorteringsordning i forhaverne. 

 

Efter yderligere få kommentarer fra forsamlingen, satte dirigenten herefter forslaget til skriftlig 

afstemning. Resultatet blev at 68 stemte ja til forslaget, 137 stemte nej og 4 var blanke. Hermed blev 

forslaget ikke vedtaget. 
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6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 

 

På valg var Jytte Leth, Niels-Erik Abcell, Flemming Holm-Mikkelsen og Bente Ravn, som alle 

ønskede at genopstille til bestyrelsen. Dirigenten spurgte herefter forsamlingen, om der var yderligere 

kandidater til afdelingsbestyrelsen og kunne konstatere, at det var tilfældet, idet Carsten Bidstrup og 

Bent Nilsson meddelte, at de ønskede at stille op som kandidater. 

 

Resultatet af den skriftlige afstemning som herefter blev foretaget var, at de 4 bestyrelsesmedlemmer 

blev genvalgt for en periode på 2 år, og at Carsten Bidstrup blev indvalgt i bestyrelsen for 1 år. Bent 

Nilsson blev ikke valgt til bestyrelsen. 

 

Derefter skulle der vælges 2 nye suppleanter, og da tidligere 1. suppleant Tommy Johansen ikke var til 

stede, spurgte dirigenten om kandidater. Bent Nilsson og Jon Helquist stillede op som kandidater og 

blev af forsamlingen valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

 

 

 

7. Eventuelt. 

 

Arne Frederiksen fremsatte et ønske om at få et gruppebillede af De Blå Mænd, ejendomskontoret og 

afdelingsbestyrelsen for bedre at kunne huske de forskellige ansigter og navne. Jette Møller lovede at 

indfri ønsket. 

 

 

 

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

Møller, som takkede beboerne og Ulla Gregor og Torben Andersen fra DAB for deres deltagelse. 

 

Mødet sluttede klokken 21.30. 

 

 

    

     

 

Som Dirigent 

 

 

 

Ulla Gregor 
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