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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab  Maj 2005 

   

 

 

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 11. maj 2005  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 114 beboere fra 96 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, Niels Erik-Abcell, Bente Ravn, Flemming Holm Mikkelsen, Bent Nilsson, Carl Johan 

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

Andersen og medarbejderobservatør i bestyrelsen John Busk, Søren Jensen, Torkil Laursen ApS, 

fjernvarmeprojektleder Torben Andersen, DAB 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 3 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 Christensen, Kirsten Knudsen, Vivi Skriver og Ruth Nielsen. 

 

 

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

 

Jette Møller oplyste, at Jeanette Rasmussen er på et arbejdsophold i USA, men ønskede at genopstille 

til afdelingsbestyrelsen og at Bent Nilsson, 1. suppleant, havde overtaget bestyrelsesposten efter 

Carsten Bidstrup, som efter eget ønske havde valgt at forlade bestyrelsen. 

 

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

refereret i det følgende. 

 

Udførelse af større arbejder i regnskabsåret 

Skorstene 

I alt 27 skorstene er blevet renoveret i år. Renoveringen fortsætter indtil alle skorstene er blevet 

gennemgået. Til beboere, som har valgt at få fjernet deres brændeovn i forbindelse med ind- 



 2 

førelsen af fjernvarmen, henstillede Jette Møller om at huske på, at de selv afmelder skorstensfejeren   

eller retter henvendelse til ejendomskontoret, der også kan sørge for registrering og afmelding. 

Det er af stor vigtighed, da afdelingen afregner et stort beløb til skorstensfejeren hvert år via  

ejendomsskatten indtil skorstenene er afmeldt. 

 

Garageporte 

Samtlige garageporte på Korsdalsvej og Bjødstrupvej, og ca. halvdelen ved den store plads ved Lang-

huset, er blevet udskiftet med den nye leddelte aluminiumsport. Lofterne er også blevet renoveret, idet 

der er opsat gipsplader i de garager, hvor der før var pudset loft.  

Efter den 1. oktober 2005 vil de resterende garager blive udskiftet. 

 

Altanbelægningen på 3. og 6. sal  i Langhuset 

Sidste år blev beboerne orienteret om, at sagen er sendt til syn & skøn, da afdelingsbestyrelsen ikke 

mener, at belægningen er udført håndværksmæssigt korrekt. Desværre har skønsmanden vurderet, at 

altanbelægningen er udført korrekt og i normal kvalitet. DAB’s jurist Merete Beltoft mener ikke, at 

afdelingen i en eventuel voldgiftssag vil have store chancer til at få Skanska, som har udført belæg-

ningen, til at lave en ny. 

 

Årets arrangementer 

Afdelingsbestyrelsen afholdte igen i år julefest for såvel de voksne som for børnene. Der deltog 120 

beboere i julefesten for voksne, og for bestyrelsen var det glædeligt at kunne konstatere, at flere af de 

yngre beboere havde fået lyst til at deltage. 

 

For børnenes vedkommende var der i år underholdning af en sprællenisse, som hurtigt blev populær 

med sine tryllerier og kendte julesange. 

 

I anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag underholdt ”Andersens Kuffert Teater” ved faste- 

lavnsfesten og vakte børnenes store begejstring.  

 

Huslejestigning 
En huslejestigning på 2,57 % indgår i årets budget, hvoraf halvdelen skyldes en stigning i de faste 

udgifter, mens den anden halvdel er afsat til kontoen for henlæggelser, der bl.a. skal dække frem- 

tidige udgifter til vedligeholdelsesarbejder og istandsættelser i afdelingen. 

 

I regnskabet 2003/2004 er der et overskud på kr. 908.661. 

 

Containerpladser 

Sortering af affald i de rigtige containere volder stadig problemer, især de røde containere til småt 

brandbart affald (som er træ under 1 m, der hverken er malet eller trykimprægneret). Er der forkert 

affald i containerne, bliver vognmanden afvist hos Vestforbrændingen, og ejendomslederen skal søge 

om dispensation hos Rødovre Kommune for at få tilladelse til at få containerne tømt mod betaling.  

Det koster mellem kr. 2.000-5.000 pr. gang, en meget stor ekstra udgift for afdelingen. 

 

Da Rødovre Kommune fremover kræver, at affaldet skal sorteres i op til 16 forskellige enheder, har 

afdelingen besluttet at etablere 3 store containerpladser, som vil blive indhegnet og aflåst, og som kun 

beboerne har adgang til ved hjælp af en nøgle eller en elektronisk nøglechip. De mindre container-

pladser, som ligger på Bjødstrupvej og Korsdalsvej, vil blive bibeholdt, dog vil de røde containere 

blive indhegnet og aflåst. En folder fra Rødovre Kommune om sortering af affald er i september 2004 

blevet omdelt til de forskellige husstande. Beboerne vil på et senere tidspunkt modtage mere informa-

tion fra afdelingen, når pladserne er færdigetablerede. 

 

Fjernvarmeprojet 

På nuværende tidspunkt er installationsarbejdet færdigt i 339 rækkehuse. Det forventes, at alle huse vil 

være forsynet med fjernvarme den 9. december. 
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Gravearbejdet i hele området vil være færdigt omkring den 15. juli. Efter den dato vil alle rør være 

dækket til med jord, og nyt græs vil være sået, dog kan der være tale om småreparationer indtil resten 

af projektet er afsluttet. 

 

Ved henvendelse til byggelederkontoret er det vigtigt, at overholde de oplyste åbningstider fra nyheds-

brevene. Per Gundersen, DAB og Ole Raun, Torkil Laursen ApS er ejendommens repræsentanter for 

projektet og ansvarlig for at følgearbejder og lignende bliver udført på afdelingens regning. 

Frank Carlsen og Esben Larsen, Wicotec A/S har ansvaret for at styre og koordinere håndværkerne i 

det daglige og skal sørge for, at fjernvarmeinstallationen er udført inden for de 10 arbejdsdage. 

 

Fjernvarmeprojektet forløber økonomisk tilfredsstillende idet budgettet, som blev godkendt på det 

ekstraordinære afdelingsmøde den 11. juni 2003, overholdes. 

 

Jette Møller benyttede samtidig lejligheden til at rette en speciel tak til ejendomsleder Kim Andersen 

for at være en loyal og god samarbejdspartner for bestyrelsen og for at have ydet en enestående 

arbejdsindsats i forbindelse med fjernvarmen. 

 

Jette Møller anbefalede herefter bestyrelsens beretning, som dirigenten satte til debat. 

 

Vagn Kjærgaard takkede for en god beretning og appellerede til beboerne om, at holde øje med at folk 

sorterer affaldet korrekt, da det ellers koster afdelingen mange penge. 

 

Ib Christensen gjorde opmærksom på, at containerne ikke bliver tømt til tiden og spurgte, hvorfor de 

ikke kunne blive tømt oftere, da beboerne havde ekstra affald på grund af fjernvarmen. 

 

Ejendomsleder Kim Andersen gav Ib Christensen medhold i, at affaldstømningen ikke har været 

tilfredsstillende og oplyste, at Rødovre Kommune er blevet bedt om at rette op på problemet. Der 

havde netop været afholdt et møde med en repræsentant fra Rødovre Kommune, som er blevet bedt  

om udlevering af en liste til afdelingen over, hvornår de forskellige containere bliver tømt.  

Ifølge Rødovre Kommune vil der bl.a. komme flere nye avis- og papcontainere for at afhjælpe 

problemet. 

 

Dirigenten konstaterede herefter, at bestyrelsen beretning var taget til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2005/2006, samt en kort orientering om regn- 

  skab 2003/2004. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens regnskab for 2003/2004, som endte med et overskud på 

kr. 908.000 kr., og gav en kort forklaring på de enkelte poster.  

 

Afdelingsmødet tog regnskabet til efterretning. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2005/2006.  

 

Nogle af de største stigninger ses på kontoen for planlagt vedligeholdelse og fornyelse, som dog ikke 

får indflydelse på budgettet, da pengene er afsat i forvejen. Desuden er der en stigning på kontoen for 

henlæggelser, der bl.a. skal dække udgifterne til faldstammer i Langhuset, komfurer, hoveddøre i 

rækkehusene som løbende bliver udskiftet, reparation og eftersyn af elevatorerne, nye orienterings-

skilte i området m.m. samt på kontoen for afvikling af forbedringsarbejder, hvor de 2 første af de i alt 3 

kreditforeningslån fremgår, samt udgifterne til køkken og bad og de nye containerpladser. 
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Den største indtægtsstigning ses på kontoen for lejetillæg, som først og fremmest dækker udgifterne til 

optagelse af lån til fjernvarmen. 

 

I alt medfører posterne en samlet huslejestigning på 2,57 %. 

 

Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften vil blive sat op med kr. 16,00 pr. lejemål pr. 

måned, hvilket skyldes prisstigninger fra TDC og Copydan. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet. 

 

Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet havde godkendt budgettet med en huslejestigning på  

2,57 %. 

 

 

5. Indkomne forslag 

 

Forslag 1 – Opførelse af amfiteater og lege/kælkebakke 

Jette Møller præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om at opføre et amfiteater og en lege/ 

kælkebakke på pladsen ved børnehaverne (hesteskoen), som et sted både børn og voksne kunne få 

meget glæde af fremover. Da jorden, der skal bortskaffes i forbindelse med fjernvarmen i stedet 

udnyttes til anlæggelsen, vil det blive omkostningsfrit for afdelingen. 

 

Ib Christensen mente, at det var en god idé med en lege/kælkebakke og spurgte, om der var udgifter til 

vedligeholdelse af amfiteateret og foreslog, at der blev plantet nogle træer i stedet. 

 

Jette Møller forklarede, at et amfiteater er en slags jordvold med siddepladser og et græsunderlag, og at 

det derfor ikke krævede anden vedligeholdelse end at græsset skulle slås.  

 

Lisette Andersen, Bjødstrupvej 49, spurgte om der kunne opstilles nogle gynger, som der har været 

tidligere på pladsen. Jette Møller oplyste, at det ikke er projekteret, og at det ikke var hensigten at lave 

en legeplads. 

 

Vagn Kjærgaard påpegede, at man ved anlæggelsen af jordvolden skulle tage højde for kloakkerne, 

som ikke ligger ret dybt. Jette Møller svarede, at der ville blive taget de fornødne hensyn, og at der  

allerede var indhentet forhåndstilladelse fra Rødovre Kommune. 

 

Vedrørende ovenstående er det efter mødet konstateret, at kloakkerne er fjernet og nu ikke eksisterer 

længere. 

 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det var blevet vedtaget 

af forsamlingen. 

 

Forslag 2 – Opførelse af brændehæk og skur i forhaven 

Lisette Andersen, Bjødstrupvej 49 præsenterede sit forslag om opførelse af skur og brændehæk i  

forhaven, som rækker ud over byggegrænsen. 

 

Jette Møller gjorde opmærksom på, at afdelingsbestyrelsen er nødt til at tage hensyn til lokalplanen og 

ikke kan give tilladelse, når byggegrænsen overskrides, og at det var op til forsamlingen at stemme 

om, der skal søges dispensation hos Rødovre Kommune.  

 

Jette Møller kunne samtidig oplyse, at der er mange beboere som for tiden søger om udvidelse af deres 

haver og at problemet er, at der skal betales ekstra ejendomsskat af udvidelserne, som alle skal være 

med til at betale. Hvis tilladelsen gives af Rødovre Kommune, skal der desuden betales et større beløb 
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til landmåler, hvis lokalplanen skal ændres og alle matrikel nr. optegnes påny. Derfor er afdelingsbe-

styrelsen i øjeblikket i gang med at undersøge de økonomiske og juridiske forhold nærmere.  

 

Dirigenten understregede, at det forsamlingen skulle tage stilling til var, om afdelingen skulle søge 

Rødovre Kommune om lov til at dispensere fra lokalplanen vedrørende placering af skur, og det ville i 

givet fald være en ret, som alle beboere i bebyggelsen havde fremover.  

 

Ib Christensen tilføjede, at de mange forskellige skure, det være sig brændeskure, andre former for 

skure, små ubrugte drivhuse med knallerter, store brændestabler m.m. som man især om vinteren kan 

se i folks haver, er med til at give bebyggelsen et kedeligt præg og efterlyste, at Haveudvalget gør 

noget ved sagen.  

 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning og kunne hurtigt konstatere, at 

det var blevet nedstemt og derfor ikke kunne godkendes. 

 

Forslag 3  

Majbrit Andersen, Lucernestien 29 spurgte i forbindelse med indlæggelsen af fjernvarmen, hvorfor 

arbejdet i hendes bolig endnu ikke var afsluttet efter 8 måneder.  

 

Torben Andersen, DAB bad Majbrit Andersen om at henvende sig i åbningstiden til byggeleder-

kontoret og få en aftale med enten Ole Raun eller Per Gundersen, så arbejdet kan blive gjort færdigt. 

 

Grethe Reinwald, Lucernestien 23 spurgte, om beboerne ville få en garanti for at mangellisterne bliver 

udført, således at beboerne ikke ved fraflytning modtager en ekstra regning. 

 

Torben Andersen, DAB svarede, at der er stillet garanti af entreprenørfirmaet for arbejdets udførelse. 

Når projektet er færdigt, og inden entreprenøren skal afregnes, vil alle mangellister blive gennemgået 

igen, og hvis der fortsat er mangler, som ikke er udbedret, vil entreprenøren ikke blive slutafregnet, før 

de pågældende forhold er bragt i orden. En anden sikkerhed er, at der et år efter projektets afslutning 

vil blive foretaget en minutiøs gennemgang af samtlige boliger i bebyggelsen med henblik på at se, om 

det udførte arbejde fortsat er i orden, her er entreprenørens garanti igen en sikkerhed for at eventuelle 

fejl og mangler vil blive udbedret. Dertil kommer yderligere en fem års garanti fra entreprenørens side, 

hvor boligerne igen vil blive gennemgået og hvor eventuelle mangler, uden ekstra udgifter for hverken 

den enkelte beboer eller afdelingen, vil blive dækket. Torben Andersen tilføjede, at entreprenørens 

garanti naturligvis ikke dækker skader som følge af manglende vedligeholdelse og andre skader, som 

beboerne selv har været årsag til.  

 

Herefter anså dirigenten punktet for udtømt. 

 

6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 
 

Valg af formand 

På valg var Jette Møller, som ønskede at genopstille som formand for afdelingsbestyrelsen. Dirigenten 

spurgte, om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet, valgte forsamlingen Jette Møller 

for en ny periode på to år. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 

På valg var Otto Hansen, Carl-Johan Hirsbæk, Jeanette Rasmussen og Bent Nilsson, som alle ønskede 

at genopstille til bestyrelsen. Jeanette Rasmussen var ikke til stede og havde derfor sendt en skriftlig 

tilkendegivelse om, at hun ønskede at genopstille. Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater til 

bestyrelsen, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten at de fire bestyrelsesmedlemmer var 

genvalgt for to år. 
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Valg af 2 suppleanter 

Da Jon Helquist tidligere 1. suppleant ikke var til stede, spurgte dirigenten om kandidater. Vagn Kjær-

gaard og Ib Christensen stillede op som kandidater og blev af forsamlingen valgt som henholdsvis 1. 

og 2. suppleant. 

 

 

7.  Eventuelt 

 

Hanne Settling, Lucernevej 177 oplyste, at Slotherrens Have havde haft fjernvarme i ca. et år og at 

beboerne havde fået en meget stor efterregning, hun var derfor bekymret for om det samme blev 

tilfældet for beboerne i Carlsro og spurgte, hvorfor der forekommer et så stort varmespild det første år. 

 

Ulla Gregor fra DAB svarede, at Slotherrens Have havde været indstillet på at opkræve lave a conto 

beløb, og at de var kommet for sent i gang med opkrævningerne. Dette var ikke tilfældet for afdeling 

Carlsro, hvor man netop for at undgå problemet, var gået i gang langt tidligere med a conto opkræv-

ningerne, endda næsten før beboerne havde fået indlagt fjernvarme i deres boliger. Hvad varmetabet 

angår, skal systemerne have tid til at fungere ordentligt, og der vil derfor være et uundgåeligt varmetab 

det første år, hvilket beboerne er blevet gjort opmærksomme på, da projektet blev godkendt. 

 

Arne Nielsen fra Lucernevej 57 fremsatte i lighed med sidste år et forslag om at få et gruppebillede af 

afdelingsbestyrelsen. Jette Møller lovede, at der vil komme et billede af hele afdelingsbestyrelsen i 

næste Beboerblad.  

 

Ib Christensen, spurgte om de høje træer, som læner sig op af el-ledningerne i Carlsro, ikke kunne 

blive fjernet, da de var årsag til at Carlsro var mørklagt i 5 dage under stormen i november 2004. 

 

Jette Møller svarede, at områdelederen er opmærksom på problemet og sørger for at de træer, som det 

drejer sig om, løbende bliver beskåret. 

 

Torben Andersen kunne samtidig oplyse, at man havde rettet henvendelse til NESA for at høre, om de 

var interesseret i at grave ledningerne ned samtidig med, at entreprenøren foretog nedgravning af 

rørene til fjernvarmen, men at NESA ikke var interesseret på nuværende tidspunkt. 

 

Helge Andersen, Rødovre Parkvej 338 spurgte, hvor meget beboerne skal betale pr. kWh. 

 

Torben Andersen svarede, at en fast kWh pris ikke kan udregnes, før det første år med fjernvarme er 

gået, da man ikke på forhånd kender samtlige omkostninger, dvs. driftstab på ledninger, fællesom-

kostninger m.m. Det a conto beløb, som beboerne er blevet opkrævet, er beregnet på grundlag af et hus 

med et middelvarmeforbrug, som det også fremgår af bl.a. den tidligere udsendte Tema Avis.   

 

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

formanden, der afslutningsvis takkede beboerne og Ulla Gregor for deres deltagelse og forsikrede, at 

bestyrelsens også i de kommende år vil yde en stor arbejdsindsats for afdeling Carlsro.  

 

Mødet sluttede kl. 21.40  

                      Som dirigent: 

 

        
 

                       Ulla Gregor 


