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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab  Maj 2009 

   

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 13. maj 2008  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 120 beboere fra 135 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 

   

1. Velkomst og valg af dirigent. 

 

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

Michael Hoffmann, medarbejderobservatør Allan Dalkvist og medlemmer af afdelingsbestyrelsen Otto 

Hansen, Jens Larsen, Niels Erik-Abcell, Jeanette Rasmussen, Jari Carelius, og næstformand Tommy 

Johansen, fraværende var Bolette Jensen og Flemming Holm-Mikkelsen. Desuden præsenterede Jette 

Møller kontorchef Ulla Gregor fra Forvaltningsgruppe 1, i DAB. 

 

Herefter foreslog Jette Møller i lighed med tidligere år, kontorchef Ulla Gregor fra DAB som dirigent, 

hvilket forsamlingen straks tilsluttede sig. Dirigenten gjorde dog samtidig forsamlingen opmærksom 

på, at det var dem som bestemte, hvem der skulle være dirigent. 

 

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

§ 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 8 forslag fra beboerne og 2 forslag fra afdelings- 

bestyrelsen, 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 stemmeud-

valget og blev valgt: Ib Christensen, Vivi Skriver, Bodil Olesen, Jytte Parbst, Grethe Reinwald og 

Yvonne Milo. 

 

 

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

 

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

refereret i det følgende. 

 

 

Faldstammer - Langhuset 

Formanden orienterede om hvilke muligheder, der foreligger for rensning af faldstammerne  

og fremhævede, at bestyrelsen havde lagt stor vægt på at finde en løsning, der vil genere beboerne 

mindst muligt. Et projektmateriale er ved at blive udarbejdet og vil blive sendt i licitation for at få det 

bedste tilbud. Det forventes, at projektet igangsættes i indeværende år.  
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Belægning på altangangene  

Bestyrelsen har arbejdet på at finde et 100% egnet materiale. Projektet med faldstammer skal være 

færdigt før arbejdet med ny belægning på altangangene kan påbegyndes. Målet er at få startet arbejdet 

op i foråret 2009. 

 

Kælkebakken/Hesteskoen 

Det var i første omgang hensigten at bruge overskuddet fra fjernvarmen på kr. 900.000 til etable- 

ring af en kælkebakke/hestesko på græsplænen ved siden af børnehaven, men afdelingsbe- 

styrelsen valgte i stedet at lade det komme beboerne til gode ved at udligne det første års varme- 

regnskab. Projektet er dog stadig aktuelt og bestyrelsen har besluttet, at det skal iværksættes i starten  

af det kommende budgetår. 

 

Årets arrangementer 

Traditionen tro blev der afholdt fastelavn, julefest for børn og voksne, begge arrangementerne forløb 

ganske tilfredsstillende. 

 

Containerpladser 

Kemp & Lauritzen har desværre ikke kunnet leve op til den aftale, de har indgået med afdeling Carlsro 

om levering og installation af et adgangskontrol system med brikker, videoovervågning samt et 

trådløst netværk, der muliggør at man kan styre og overvåge containerpladserne fra Ejendomskontoret. 

Afdelingsbestyrelsen har afbrudt samarbejdet med Kemp & Lauritzen mod en kompensation for den 

del af aftalen, som de ikke har kunnet levere og er i øjeblikket i gang med at finde alternative 

løsninger. 

 

Børnehaven 7’eren 

Børnehaven er nu istandsat efter den påsatte store brand sidste år og har fået ny – hårdt tiltrængt – 

asfaltbelægning på legepladserne. 

 

City Parkering 

Bestyrelsen har på baggrund af klager fra beboerne i Langhuset vedrørende uhensigtsmæssig parkering 

indgået en kontrakt med City Parkering. Formålet er, at sætte en stopper for ulovligt parkerede biler, 

herunder store last- og varebiler, som tilhører personer, der ikke bor afdelingen. Der er ingen udgifter 

forbundet med aftalen, og den kan opsiges med dags varsel. 

 

Postkasser i Langhuset. 

Post Danmark har indført en ny regel om, at der fra 31. december 2009 skal opsættes postkasser i 

stueetagen i alle etageejendomme. Afdelingsbestyrelsen har søgt Post Danmark om dispensation, da 

man ikke mener det er muligt at opsætte dem, så de fungerer hensigtsmæssigt. Beboerne vil 

blive nærmere orienteret, når svaret fra Post Danmark foreligger. 

 

Selskabslokaler og depositum 

Der skal fremover betales et depositum ved leje af selskabslokalerne. 

 

Økonomi 

Der foreligger et overskud på i alt kr. 2 mil. kr. fra sidste års budget, som afdelingsbestyrelsen har 

besluttet at bruge på udskiftning af ovenlysvinder. 

 

Der indgår derfor ikke en huslejestigning i årets budget 2008/2009. 

 

Personalet 

Ejendomsleder Michael Kirk har opsagt sin stilling og fratræder den 30. maj. Bestyrelsen er gået i 

gang med at finde en ny kvalificeret ejendomsleder. 
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Afdelingsbestyrelsen 

Jytte Leth og Niels-Erik Abcell ønskede ikke genvalg og formanden benyttede lejligheden til på 

afdelingens vegne at takke begge for deres store indsats og engagement i de forløbne år. 

 

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

 

Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39 spurgte, om afdelingsbestyrelsens aftale med City Parkering kan 

betragtes som et tillæg til afdelingens ordensreglement. Ulla Gregor svarede, at City Parkering kun vil 

kontrollere området for ulovligt parkerede biler, og at det derfor ikke har betydning for 

ordensreglementet. 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål til beretningen, kunne dirigenten herefter konstatere, at  

beboerne havde taget den til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2008/2009, samt en kort orientering om regn- 

  skab 2006/2007. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2008/2009 og kommenterede kort de 

forskellige poster. 

 

En af de større poster er kontoen for nettokapitaludgifterne hvor en låneomlægning, der allerede blev 

foretaget i sidste regnskabsår har medført en besparelse.  

 

Kontoen for henlæggelser er steget på grund af udgifter til bl.a. det planlagte amfiteater, kælkebakke, 

renovering af toiletter i selskabslokalerne samt diverse løbende vedligeholdelsesarbejder, men også  

kontoen for istandsættelse ved fraflytning er steget, hvilket skyldes at en stor del af beboerne har 

boet i afdelingen i mange år, og at der uundgåeligt vil være en del udgifter forbundet med 

i standsættelse af disse boliger. 

 

Kontoen for afvikling af forbedringsarbejder er ligeledes steget, hvilket skyldes de forventede  

udgifter til optagelse af det lån, der skal finansiere projektet med renovering af faldstammer i 

Langhuset. 

 

Preben Sørensen mente ikke, at der var afsat tilstrækkeligt på kontoen for tab ved lejeledighed og 

fraflytning. Ulla Gregor svarede, at der rent faktisk er foretaget en stigning, hvilket også fremgår af 

budgettet, men at det altid vil være et skøn der ligger til grund for fastsættelsen af beløbet baseret på  

de udgifter, der har været igennem en årrække, og at denne konto i øvrigt ikke vil kunne påvirke en 

eventuel huslejestigning. 

 

Der var ikke yderligere spørgsmål til budgettet og dirigenten kunne konstatere, at afdelingsmødet 

havde godkendt budgettet uden huslejestigning. 

 

Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften vil stige kr. 7,00, som Ulla Gregor kunne 

oplyse skyldes et mindre efterslæb, samtidig med at TDC kræver betaling for nye kanaler m.m.  

Stigningen blev ligeledes godkendt af afdelingsmødet. 

 

Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2006/2007 og forklarede, at det der bl.a. har 

medvirket til et overskud på ca. 1,4 mil. kr. er en omlægning og regulering af diverse lån, el- og  

varme på fællesarealerne har været billigere end budgetteret, og at der har været nogle lejeindtægter i 

forbindelse med forbedringsarbejder herunder fjernvarmen.   

 

Da der ingen spørgsmål eller kommentarer var til regnskabet kunne dirigenten konstatere, at det var 

taget til efterretning. 
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5. Indkomne forslag 

 

Forslag 1 – Igangsættelse af ny runde med individuel køkkenmodernisering 

Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om igangsættelse af en ny runde med 

individuel køkkenmodernisering, hvor beboerne som noget nyt selv kan stå for moderniseringen 

af deres køkken, men også for deres badeværelse for et max. beløb på kr. 75.000 mod betaling af et 

hhv. 10- og 20-årigt lejetillæg. Til finansieringen af ordningerne kræves optagelse af realkreditlån på i 

alt 4 mil. kr. der løber hhv. 10 og 20 år. Endvidere vil et 10-årigt lejetillæg blive opkrævet i forbindelse 

med indsættelse af standardkøkkener i flyttelejligheder. 

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet 

vedtaget af forsamlingen. 

 

Forslag 2 – Vandmålere i Langhuset.  

På baggrund af stigende vandpriser og forskelligt forbrug af vand og antal beboere i lejemålene, 

fremsatte P. Junge, Tårnvej 225, 7. sit forslag om opsætning af vandmålere i Langhuset. 

 

Bolette Jensen oplyste, at forslaget var blevet drøftet i afdelingsbestyrelsen, men at man ikke kunne 

tilslutte sig det. Grunden er, at det vil blive alt for bekosteligt at opsætte individuelle vandmålere, fordi 

de nuværende og meget gamle installationer ikke uden videre kan ændres og kræver opsætning af 

indtil flere forskellige vandmålere for både koldt og varmt vand i lejemålet. Beregninger viser 

ydermere, at hvis dette skulle gennemføres vil det koste min. kr. 15.000 pr. lejlighed alene at få 

vandmålerne installeret, som kun vil kunne give oplysning om fordeling af vandforbruget, afregning 

direkte til kommunen vil ikke kunne lade sig gøre. Bolette Jensen tilføjede, at vandforbruget i 

Langhuset heldigvis er faldet igennem de sidste 9 år med 23%, og at forbruget i afdelingen generelt er 

lavere end kommunens øvrige forbrug. 

 

Lars Kruse, Lucernevej 521 spurgte, om DAB havde en standard folder med oplysninger om 

vandforbruget, der kunne uddeles til beboerne én gang om året. Formanden svarede, at det sikkert 

kunne lade sig gøre. 

 

Tidligere ejendomsleder Kim Andersen tilføjede, at det desuden er et lovkrav at vandmålerne skal 

udskiftes hver 5-6 år. 

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved håndsoprækning konstatere, at det var blevet 

nedstemt af forsamlingen. 

 

Forslag 3 – Forslag om køb af rækkehusene i Carlsro 

Dirigenten blev af forsamlingen oplyst om, at Helle Sørensen havde trukket sit forslag. 

 

Forslag 4- Hunde-legeplads 

Marianne Bohnsen, Rødovre Parkvej 502 præsenterede forslaget om en hunde-legeplads. Bolette 

Jensen oplyste, at bestyrelsen havde drøftet forslaget, men at de ikke kunne tilslutte sig dette af  

principielle grunde, da det som udgangspunkt ikke er tilladt at have husdyr i afdelingen. 

 

Da der på arealet mellem børnehaven og containerpladsen vil blive anlagt et amfiteater, blev  

forslaget omformuleret til indførelse af en hundelegeplads placeret på et egnet areal i Carlsro. 

 

Forslaget blev yderligere debatteret af forsamlingen, hvorefter dirigenten satte det til afstemning  

og kunne konstatere, at det var blevet nedstemt af forsamlingen 

 

 

 

Forslag 5 

Vivi Skriver, Lucernevej 569 fremsatte forslag om at bommen ved vaskeriet er permanent låst og  
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var glad for at konstatere, at det straks var blevet imødekommet.  

 

Endvidere stillede Vivi Skriver forslag om etablering af fliser i de bagerste rækker ned til åen. 

Bolette Jensen fra afdelingsbestyrelsen forklarede, at skellinien i de bagerste rækker er delt mellem  

Skov- og naturstyrelsen (hvor Rødovre kommunen har brugsretten) og Carlsro, og at det rent teknisk 

er problematisk at anlægge en sti så tæt på en grøft. Hvis problemet skal løses, vil det derfor blive på 

beboernes eget areal.  

 

Arne Leth, Lucernevej 309 spurgte, om man kunne anlægge nogle cementrør, men afdelingsbe-

styrelsen svarede, at det ikke var tilladt. 

 

Vivi Skriver valgte herefter ikke at opretholde sit forslag. 

 

Forslag 6 – Forslag om Data netværk i Carlsro 

Pia Vinther Christensen, Lucernevej 567 præsenterede sit forslag om udskiftning af afdelingens  

kabel-tv anlæg for at give beboerne flere valgmuligheder med hensyn til tv-kanaler, bredbånd og 

telefoni. 

 

Tommy Johansen, afdelingsbestyrelsen, oplyste, at den kontrakt afdelingen har indgået med TDC,  

det nuværende YouSee, er uopsigelig indtil 2014, dvs. at TDC/YouSee ejer anlægget, og der kan  

derfor ikke kobles en anden udbyder på. 

 

Ulla Gregor oplyste endvidere, at afdelingens anlæg er et sløjfeanlæg, som betyder at tilkoblingerne  

til lejemålene hænger sammen, dvs., at der ikke er mulighed for de individuelle løsninger, som 

TDC/YouSee tilbyder, og at afdelingen for at kunne købe dem, vil være nødt til at investere i et helt  

nyt anlæg, et såkaldt stikledningsanlæg. Det er heller ikke muligt rent teknisk at ændre det nuværende 

anlæg til et stikledningsanlæg. 

 

Lars Kruse, Lucernevej 521 tilføjede, at han som uddannet IT-tekniker havde været med til at udskifte 

et sløje-anlæg til et stikledningsanlæg i et andet boligselskab med TDC/YouSee som leverandør, og at 

man desværre havde haft meget dårlige erfaringer med det. Lars Artkins mente derfor, at den 

forventede besparelse ville blive temmelig begrænset i forhold til de dyre etableringsudgifter, der er 

forbundet med udskiftning af anlægget.    

 

Preben Sørensen mente, at TDC gerne vil fastholde afdeling Carlsro som kunde og derfor, når 

kontrakten udløber, vil tilbyde afdelingen en anden og mere fordelagtig løsning end sløjfeanlægget.  

 

Formanden var enig i de fremsatte synspunkter og understregede, at bestyrelsen er opmærksom  

på, at anlægget skal udskiftes på et tidspunkt, og at de løbende vil holde sig orienteret om de nye  

muligheder, der måtte vise sig. 

 

Dirigenten konstaterede, at forslagsstilleren herefter ikke ønskede at opretholde sit forslag.  

 

 

6.   Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 
 

Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Dirigenten oplyste, at Niels-Erik Abcell alligevel ønskede at opretholde sit kandidatur til besty- 

relsen, og at Jytte Leth ikke ønskede genopstilling.   

På valg var yderligere Tommy Johansen og Flemming Holm-Mikkelsen, som begge ønskede at 

modtage genvalg. 

Dirigenten oplyste, at afdelingsbestyrelsen havde en kandidat som var sidste års 2. suppleant,  

Jens Larsen, Rødovre Parkvej 386. 

Dirigenten spurgte derefter om der var andre kandidater, og da dette ikke var tilfældet konstaterede 

dirigenten, at de fire var blevet valgt til bestyrelsen for 2 år.  
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Valg af 2 suppleanter 

Ib Christensen, Lucernevej 275 var ikke villig til genvalg, og der skulle derfor vælges 2 nye 

suppleanter. Der var kun Jari Carelius, Rødovre Parkvej 610 der meldte sig som kandidat, og han  

blev derfor af forsamlingen valgt som 1. suppleant.    

 

7.  Eventuelt 

 

Lars Kruse, Lucernevej 521 meddelte, at han til næste år vil han stille forslag om installation af  

aftræk i badeværelset med fugtstyret ventilator, når tilladelse til gennembrydning af tag foreligger  

fra Rødovre Kommune. 

 

Formanden kunne oplyse, at tilladelsen netop var blevet givet af Rødovre Kommune på visse 

betingelser, men at det på nuværende tidspunkt ikke vil blive aktuelt at forsyne rækkehusene 

med automatisk udsugning, da det er meget dyrt, og afdelingen pt. er i gang med andre store  

projekter. 

 

Erik Arndt, 123 spurgte, om afdelingsbestyrelsen vil finansiere udgifterne til etablering af indgangs-

partierne. Formanden svarede, at det var bestyrelsen ikke indstillet på, og at det tidligere har været 

fremsat som forslag, der var blevet nedstemt. 

 

En beboer spurgte, om der ved fremtidige møder kunne tages hensyn til svagthørende ved  

oprettelse af teleslyng. 

Formanden svarede, at bestyrelsen vil undersøge om det kan lade sig gøre med det nuværende 

anlæg.       

 

En beboer spurgte, om der kunne gøres noget ved alle de træer, der står omkring Langhuset. 

Formanden gjorde opmærksom på, at træerne jævnligt bliver beskåret, og at det ikke uden videre  

er tilladt at fælde dem i henhold til Lokalplanen. 

 

En beboer fra Lucernevej 519 spurgte om, der kunne blive sat skilte op med nabohjælp. Formanden 

anbefalede, at man først og fremmest talte med sin nabo om det, og at beboerne selv kunne rekvirere 

dem, men at Ejendomskontoret også gerne vil være behjælpelig. 

Preben Sørensen gjorde opmærksom på, at brændeovne pr. 1. juli skal være CO2 godkendt og 

spurgte, hvordan bestyrelsen vil kontrollere dette. Ulla Gregor, DAB svarede, at det kun er 

ved nyinstallation af brændeovne at den nye regel fremover gælder. Der er endnu ikke fremsat  

lovkrav om at eksisterende brændeovne, som er velfungerende, skal udskiftes. 

 

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

til formanden, der takkede Ulla Gregor for at være dirigent og beboerne for at være positivt 

interesseret i afdelingsbestyrelsens arbejde. 

 

Mødet sluttede kl. 21.30    

 

        Som dirigent:  

      

                                      Ulla Gregor, DAB 
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