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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab  Juni  2009 

   

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 13. maj 2009  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 130 beboere fra 110 lejemål ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. 

   

1. Velkomst og valg af dirigent. 

 

Formand, 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, Jytte Parbst, Benny Vejen 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 

Renoveringen af faldstammer i Langhuset blev afsluttet med udgangen af uge 14. Da der ikke har 

været så mange ekstra udgifter som forventet, er beboerne blevet tilbudt en malerbehandling af 

deres faldstammer i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt. 

 

Kold- og varmtvands ventiler i kælderen 

Afspæringsventilerne til det kolde brugsvand fungerer ikke længere optimalt og vil blive udskiftet i 

august. Afspæringsventilerne til det varme vand vil blive udskiftet i det nye budgetår. 

Hydroforpumper, som sørger for at der er tryk nok på vandet i de øverste lejligheder, er blevet 

udskiftet i varmecentralen. 
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Belægning på altangangene  

Bestyrelsen arbejder fortsat på at finde et egnet materiale og har været rundt omkring for at bese  

andre belægningstyper, som kunne være af interesse, men det er en vanskelig opgave, da der er  

mange hensyn at tage, bl.a. skal belægningen være isolerende, så lyd ikke forplanter sig til de 

underliggende værelser på svalegangene. Desuden kræver det en nøje planlægning, når arbejdet skal 

udføres, for at beboerne kan komme til og fra deres lejligheder. Beboerne vil naturligvis modtage 

nærmere informationer, når  projektet går i gang. 

 

Elevatorer 

Inden for det sidste år er renoveringen af elevatorerne i opgang 273 blevet færdiggjort. 

 

Hesteskoen 

Arbejdet med det ny amfiteater/kælkebakke er næsten færdigt. Afdelingsbestyrelsen håber, at mange 

beboere vil få glæde af det i fremtiden. 

 

Årets arrangementer 

I sidste weekend i november måned blev der afholdt henholdsvis børne- og voksenjul og i februar 

måned fastelavnsfest. Der er stor tilslutning til begge arrangementer, hvilket bestyrelsen håber vil  

fortsætte. 

 

Containerpladser 

Containerpladserne af nu aflåste så det undgås, at de bliver brugt som genbrugsstation for andre 

i Rødovre. Beboerne har haft mulighed for at afhente en chip på ejendomskontoret, som giver 

adgang dertil. Der er opsat videokameraer, der skal hindre hærværk. 

 

Postkasser i Langhuset. 

Post Danmark har indført en lov om at alle etageejendomme, inden udgangen af 2009, skal have  

opsat postkasser i gadeniveau eller i stueetagerne. Handicappede og personer over 65 år kan  

stadig få bragt post direkte til døren, men de skal selv ansøge Postdanmark. Afdelingsbestyrelsen 

har stillet forslag om at anbringe postkasserne i det lejemål, som blev benyttet af den tidligere 

skønhedsklinik. 

 

Indfangning af duer 

Indfangningen af duer på taget fortsætter. Det henstilles til beboerne om at undlade at fodre  

fuglene for at undgå at rotteplagen vender tilbage. 

 

Vaskeriet 

Det gamle betalingsanlæg og den gamle drikkeautomat er blevet udskiftet på grund af nedslid- 

ning, og indgangsdøren er blevet udskiftet til en mere handicapvenlig dør. I næste års budget er 

der afsat penge til at få væggene og eventuelt også gulvet istandsat. 

 

Ovenlysvinduer 

Et hundrede ovenlysvinduer er blevet udskiftet i årets løb, og udskiftningen af de næste hundrede 

er i gang. 

 

Køkken og badmodernisering 

Der har i indeværende år indtil videre været 15 lejere, der har benyttet sig af individuel køkken- 

modernisering og 10 lejere, der har benyttet sig af den indviduelle badeværelsesordning. 

 

Selskabslokaler 

De gamle indgangsdøre til selskabslokalerne er blevet udskiftet. En større renovering af herre-  

og dametoiletterne går i gang til august. 
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Legepladser og petanquebanen 

Den gamle indhegning rundt om legepladsen og petanquebanen er blevet udskiftet med et nyt 

hegn. 

 

Parkering 

Aftalen med City Parkering for at hindre ulovlig parkering af store lastbiler fungerer stadig 

efter hensigten. Ordningen er uden udgift for afdeling Carlsro. 

 

Økonomi 

Der foreligger et samlet overskud på kr. 640.955 i budgetåret 2007/2008. 

 

Der indgår en huslejestigning på 2,56 % i årets budget 2009/2010. 

 

Personalet 

Ny blå mand, Per Thornberg Hansen, er ansat pr. 1. maj 2009 i stedet for John Busk, som har valgt  

at gå på efterløn. 

 

Kontrakt med TDC/YouSee 

Kontrakten med TDC udløber i 2014, bestyrelsen vil derfor allerede i 2010/2011 se på de fremtidige 

muligheder for antennevalg. 

 

Kriminalpræventivt Råd 

Adressen er:  Odinsvej 19, 2600 Glostrup, 43 44 88 88, hvor man kan indhente materiale med gode  

råd om at forebygge indbrud, eller downloade det fra Internettet. 

 

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

 

En beboer spurgte, i hvilken rækkefølge ovenlysvinduerne bliver udskiftet. Formanden svarede, at 

de bliver udskiftet løbende efter behov. 

 

En anden beboer spurgte om prisen på amfiteatret. Formanden svarede, at det kostede kr. 350.00 

svarende til den udgift, der ville have været forbundet med at få fragtet jorden bort og undersøgt den 

for kemikalier.  

 

Janni Tårnvej 231, 7. tv. spurgte, i hvilke tilfælde afdelingsbestyrelsen skønner, det er nødvendigt  

at udskifte køkkenerne ved fraflytning. Formanden svarede, at det er ejendomslederen og mester- 

assistenten der tager stilling til, hvornår de skal udskiftes og gjorde opmærksom på, at et 50 år 

gammelt køkken er utidssvarende og derfor altid ville blive udskiftet. 

 

Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39 spurgte, hvornår det blev muligt, med de nye chipkort til  

vaskeriet, at se hvor meget hver enkelt vask har kostet. Formanden svarede, at bestyrelsen var blevet 

meget overraskede over, at det ikke allerede fungerede som det skulle, men at de var blevet lovet at 

systemet ville blive bragt i orden i løbet af ca. 3 måneder. 

 

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 2009/2010, samt en kort orientering om regn- 

  skab 2007/2008. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2009/2010 og kommenterede de forskellige 

poster. 
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To af de større poster med væsentlige stigninger er kontoen for vandudgifter, fordi prisen på vand 

stiger, og kontoen for forsikringer, hvilket for størstedelen skyldes en generel stigning på landsplan. 

DAB vil gøre, hvad der er muligt for at holde stigningen nede ved at indgå storkundeaftaler m.m. En  

anden stigning ses på kontoen for renholdelse, hvilket skyldes lønstigninger til personalet i forbindelse 

med overenskomstaftaler.  

 

De øvrige moderate stigninger på budgettet hænger sammen med den almindelige prisudvikling. 

 

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

havde godkendt budgettet med en huslejestigning på 2,56%. 

 

Af fællesantennebudgettet fremgår det, at antenneudgiften vil stige kr. 18,00, som Ulla Gregor  

oplyste skyldes, at TDC kræver betaling for nye programmer/kanaler. Stigningen blev ligeledes 

godkendt af afdelingsmødet. 

 

Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2007/2008 og forklarede, at overskuddet på 

kr. 640.955 skyldtes at udgifterne til låneomlægninger og renovation var blevet billigere end forventet. 

  

Ulla Gregor oplyste, at der ikke var plads til yderligere en kolonne for budget 2007/2008 på Beboer- 

budgettet og foreslog i  stedet, at beboerne afhentede ”det store regnskab” på Ejendomskontoret,  

som er mere grundigt og fyldestgørende. 

  

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

at det var taget til efterretning. 

 

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 selv står for moderniseringen af deres køkken for et 

max. beløb på kr. 75.000 mod betaling af et 10-årigt lejetillæg. Til finansieringen af ordningen 

kræves optagelse af et nyt 10-årigt realkreditlån på i alt 3 mil. kr. 

 

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

vedtaget af forsamlingen. 

 

Forslag 2 – Nedlæggelse af erhvervslejemålet Tårnvej 239.  

Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om opsætning af postkasser i ovennævnte 

lejemål med den begrundelse, at hærværk bedre kunne undgås, når det kun er ejendommens 

beboere, som har adgang til lejemålet, der vil blive videoovervåget. Samtidig kunne overfyldte 

postkasser undgås når den store reklamemængde, som beboerne modtager kan lægges af uddelerne 

i kasser på gulvet. 

 

Beboerne udtrykte forskellige holdninger til forslaget, størst var bekymringen for om lejemålet  

kunne udvikle sig til en ”varmestue” for de øldrikkende grupper, mens andre var bekymrede for 

om der fortsat ville være det nødvendige kundeflow til de øvrige forretninger, hvis man nedlagde  

lejemålet. 

 

Carl-Johan Hirsbæk, Lucernevej 157 stillede forslag om at postkasserne kunne anbringes i 

vuggestuens rum til barnevogne, og at man i stedet tilbød vuggestuen et skur til opbevaring af 

barnevognene. Preben Sørensen mente man burde undersøge, om man kunne ændre vuggestuens 

lejemål.  

 

 

Til ovenstående svarede dirigenten, at det burde være blevet fremsat som et selvstændigt forslag, 



 5 

og mindede om, at postkasserne skal være opstillet inden årets udgang . 

 

Carl-Johan Hirsbæk opfordrede til at beboerne stemte imod forslaget, og at alternative mulig- 

heder blev undersøgt. 

 

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

nedstemt af forsamlingen. 

 

Dirigenten foreslog herefter at sambehandle forslag 3, 7, 8 og 9 og 10, da de alle omhandler  

parkering og gik videre til forslag 4. 

 

Forslag 4 – Finansiering af vindfang – se Forslag 6 

Forslagsstilleren var ikke til stede og dirigenten oplyste, at det ville blive behandlet sammen med 

forslag 6. 

 

Forslag 5- Regler/retningslinier for placering og beskæring af træer i for- og baghaver 

Forslagsstiller L.S. Kofoed, Rødovre Parkvej 586 var fraværende, men dirigenten kunne oplyse, at 

bestyrelsen er opmærksom på problemet, og at man vil forsøge at indarbejde forslaget i de tanker man 

i forvejen har omkring de grønne områder i Havekataloget. 

 

Henriette Hviid, Bjødstrupvej 33 spurgte, om man kunne efterse de høje træer i Carlsro inklusive de, 

som er fredede, da hun føler sig utryg set i lyset af den ulykke, der lige er sket i Fælledparken, hvor  

et ældre bøgetræ væltede på grund af svamp. 

 

Formanden svarede, at bestyrelsen var opmærksom på problemet, og at de store træer jævnligt 

bliver beskåret og efterset for at sikre, at de var så sunde, som de nu kunne være. 

    

Forslag 4 og 6 – Finansiering af vindfang, udestue og/eller bryggers 

Britt H. Møller, TV 207, 4. fremsatte sit forslag om finansiering af udestue og eventuelt også 

bryggers i lighed med ordningen for køkken og bad. 

 

Jeanette Rasmussen svarede, at bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget, fordi det vil fordyre  

boligerne væsentligt at afdelingen står for vedligeholdelsespligten, hvilket vil medføre en generel 

huslejestigning, og at lejetillæget vil fordyre boligen betydeligt for nye boligejere. Jeanette Ras- 

mussen henledte opmærksomheden på, at der er et lejetillæg på h.h.v. kr. 900 for et køkken og  

kr. 500 for et bad, i alt kr. 1.400, der på nuværende tidspunkt  påhviler boligen. Hvis en udestue,  

som koster min. kr. 50.000 skal finansieres på samme vis, vil der blive et yderligere lejetillæg på  

kr. 500-600, og at situationen derfor kan blive den, hvis både vindfang og bryggers også skal  

finansieres gennem DAB, at det samlede lejetillæg overstiger selve huslejen. 

 

Tina Mortensen, Lucernevej 147, støttede op om forslaget og mente, at det burde være valgfrit for  

den enkelte beboer, om man ønskede finansiering igennem DAB af køkken, bad, udestue eller 

bryggers. 

 

Dirigenten satte herefter forslagene til afstemning og kunne ved håndsrækning konstatere, at det 

var blevet nedstemt af forsamlingen. 

 

 

Forslag 3, 7, 8, 9 og 10 – Parkering 

Palle H. Christensen, Rødovre Parkvej 354 præsenterede sit forslag om opsætning af P-skilt  

”kun for beboere” for at undgå de parkeringsproblemer, der er i forbindelse med de store 

arrangementer i Hallen. Formanden oplyste, at der formentlig vil komme flere parkeringspladser i 

forbindelse med opførelsen af den nye skøjtehal og håbede, at dette måske kunne være med til at 

afhjælpe nogle af problemerne. Formanden lovede samtidig, at der vil blive opsat et sådant skilt. 
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Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39 gjorde opmærksom på, at der var andre steder i bebyggelsen, 

hvor der var problemer med parkering i forbindelse med ishockey arrangementerne og der havde 

behov for tilsvarende skilte. 

 

Niels Østergaard, Lucernevej 489 spurgte, om afdelingsbestyrelsen allerede havde gjort sig nogle 

overvejelser angående de øvrige parkeringsproblemer, der er i Carlsro og gjorde opmærksom 

på, at i området omkring petanquebanen er der 120 boliger, men kun 80 P-pladser. 

 

Dertil svarede formanden, at bestyrelsen foreslog, at kommunen først og fremmest bliver spurgt,  

om hvilke arealer i.h.t. Lokalplanen, der må bruges, evt. ved dispensation. Når disse oplysninger 

foreligger, vil bestyrelsen udarbejde et oplæg med henblik på at afhjælpe problemerne. Samtidig 

oplyste formanden, at bestyrelsen vil henvende sig til kommunen for at forespørge, om det er muligt  

at etablere skråparkering mellem træerne på Lucernevej.  

 

Maj-Britt Skjøtt,  Lucernevej 315 foreslog, at hver husstand fik kort med teksten ”Carlsro beboer”  

til at sætte i bilerne.  

 

Dirigenten satte herefter forslaget om en underjordisk P-kælder til afstemning og konstaterede 

ved håndsrækning, at det var blevet nedstemt. 

 

Dirigenten spurgte herefter at repræsentanten for de forslag, der var blevet fremsat i forbindelse 

med parkeringsproblemer, om man var tilfreds med at afdelingsbestyrelsen ville arbejde videre  

med sagen, og da det var tilfældet, satte dirigenten forslaget om opsætning af P-skilte til afstem- 

ning og konstaterede, at det var blevet vedtaget af forsamlingen. 

 

 

6.   Valg af formand, og medlemmer til afdelingsbestyrelsen samt suppleanter 
 

Valg af formand til afdelingsbestyrelsen 

Dirigenten oplyste, at nuværende formand Jette Møller modtog genvalg og spurgte forsamlingen, 

om der var andre kandidater til formandsposten, og da dette ikke var tilfældet, konstaterede 

dirigenten, at Jette Møller var blevet genvalgt for 2 år. 

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

Dirigenten oplyste, at Jeanette Rasmussen, Bolette Jensen, Otto Hansen og Jari Carelius alle modtog 

genvalg, og 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.  

 

Valg af 2 suppleanter 

Der var kun Britt H. Møller, Tårnvej 207-4, der meldte sig som kandidat, og hun blev derfor af 

forsamlingen valgt som 1. suppleant.    

 

7.  Eventuelt 

 

Birgitte Kanerva, Lucernevej 115, spurgte afdelingsbestyrelsen om opsætning af indviduelle 

vandmålere i afdelingen. Formanden svarede, at det var blevet stillet som forslag på sidste års 

afdelingsmøde, og at det var blevet nedstemt, fordi det er for bekosteligt, da de nuværende 

og meget gamle installationer ikke uden videre kan ændres.  

 

Edit Jørgensen, TV 285, st. spurgte, hvorfor man ikke kan videofilme det, der bliver smidt 

ud over altanerne. Formanden svarede, at det ikke lade sig gøre at videofilme hele Lang- 

husets facade. 

 

Benny Vejen, Rødovre Parkvej 562 spurgte til den aftale, som bestyrelsen har indgået med 

City Parkering. Formanden svarede, at formålet var at sætte en stopper for ulovligt parkerede 
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biler bag ved Langhuset, særligt store last- og varebiler, som tilhører personer, der ikke bor i 

afdelingen. Endnu er ordningen ikke omfattet rækkehusene, men det er under overvejelse, idet 

det er et stigende problem, at der ofte bliver parkeret på græsset. 

 

Joan Bunch, Rødovre Parkvej 478 spurgte om båsene kunne blive malet op på midtervejens 

parkeringspladser/brostene. Bestyrelsen havde drøftet sagen, men ikke at det var en god idé, da  

der i forvejen er lavet båse i brostene. I stedet havde bestyrelsen talt om, at der kunne laves  

et ”lille T” imellem båsene, dette kunne måske være løsningen. 

 

En beboer spurgte, om der kunne blive opsat hegn ud til midtervejen på fodboldbanen ved 

amfiteatret. Formanden svarede, at bestyrelsen ville se på det. 

 

En beboer spurgte, om der kunne blive opsat spejle op ved containergården på Bjødstrupvej, 

så man har bedre oversigt over, hvem der kommer om hjørnet.  

 

Da der ikke var flere spørgsmål fra forsamlingen, gav dirigenten ordet til formanden, som takkede 

Ulla Gregor for at for at være dirigent og for genvalget og lovede, at bestyrelsen vil fortsætte med 

med at yde sit bedste til gavn for afdeling Carlsro. 

 

Mødet sluttede kl. 21.30    

 

  

 

 

 

         Som dirigent: 

       

                                      

 

 Ulla Gregor, DAB 
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