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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab  Juni  2010 

   

 

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 19. maj 2010  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 105 beboere 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 Jørgen Bøgh og medlemmer af 

afdelingsbestyrelsen Otto Hansen, Jens Larsen, Niels Erik-Abcell, Flemming Holm-Mikkelsen, Bolette 

Jensen, Jari Carelius og næstformand Tommy Johansen, fraværende var Jeanette Rasmussen. 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, Bodil Olesen 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. 

 

Belægning på altangangene 

Bestyrelsen har undersøgt de forskellige muligheder for en ny belægning på altangangene og har 

besluttet sig for en belægning, der er opdelt således, at den løbende kan udskiftes og vedligeholdes, 

hvis et lille areal blive beskadiget. Samtidig har den en brandhæmmende effekt og reducerer støj med 

henblik på de underliggende beboere. Det forventes, at arbejdet påbegyndes sidst i juli/først i august 

måned i år. Beboerne vil få nærmere besked umiddelbart inden arbejdet igangsættes. Ydermere vil 

lamperne på svalegangene blive udskiftet og væggene malet. 

 

Hesteskoen 

Arbejdet med det nye amfiteater/kælkebakke er for længst færdiggjort, og afdelingsbestyrelsen har 

glædet sig over at se alle de børn i Carlsro som har brugt den nye kælkebakke og håber, at beboerne 

også fremover vil få glæde af det til forskellige arrangementer.  
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Postkasser i Langhuset 

Det blev sidste år vedtaget, at postkasserne skulle placeres i opgangene. Arbejdet er nu afsluttet og 

det fungerer tilfredsstillende. 

 

Duer på taget af Langhuset. 

Duer på taget af Langhuset er forsat et problem. Bestanden holdes nede ved at et bekæmpelsesfirma 

sætter fælder op. Fælderne bliver tilset dagligt, så dyrene lider ikke overlast, da der er både foder og 

vand i burene. 

 

Rotter i Langhuset 

Det henstilles til beboerne endnu en gang om at undlade at fodre fuglene for at undgå rotteplagen 

vender tilbage. Der er netop blevet investeret i 48 rottestop monteret på faldstammerne, samt 4 stk. 

elektroniske rottefælder, som led i rottebekæmpelsen. Derudover har kommunen uden udgift for 

afdeling Carlsro opsat ”stenkasser”, der også er beregnet til rottebekæmpelse.  

 

Indreguleringsventiler til centralvarmesystemet i kælderen i Langhuset 

Der er udskiftet 120 stk. indreguleringsventiler, så vandet bliver jævnt fordelt i anlægget. 

 

Ekstra parkeringspladser på midtervejen 

Afdelingsbestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at oprette flere parkeringspladser og 

har netop inden mødet fået et positivt svar. Til næste beboermøde vil der blive udarbejdet forslag, som 

vil blive forelagt beboerne til endelig godkendelse. 

 

Afdelingsbestyrelsen havde tillige efter anmodning fra beboerne på sidste beboermøde, forespurgt 

Rødovre Kommune om der var mulighed for at indrette skråparkering på Lucernevej, men fik oplyst 

at dette ikke kunne lade sig gøre af trafikmæssige årsager. 

 

Fliser i forhaverne 

Afdelingsbestyrelsen har ansøgt kommunen om tilladelse til at lægge fliser i forhaverne helt ud til 

den asfalterede sti, hvilket kommunen har imødekommet.  

 

Opsætning af plankeværk i forhaverne ud mod den asfalterede sti 

Der blev ikke givet tilladelse fra kommunen til opsætning af plankeværk i forhaven ud mod den 

asfalterede sti. Afslaget blev givet med henvisning til § 8.2 i Lokalplan nr. 56. 

 

Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de forskellige kataloger: Råderetskataloget, ordensreglementet og 

havekataloget vil blive revideret, så det fremover bliver mere overskueligt for beboerne. 

 

Hotelværelser i Langhuset 

Hotelværelserne er blevet malet, gardinerne og gulvtæpperne er blevet udskiftet, der er sat nye lamper 

op i samtlige hotelværelser og badeværelserne til hotelværelserne er blevet gennemgribende 

moderniseret. 

 

Ovenlysvinduer i rækkehusene 

Der er blevet udskiftet ovenlysvinduer i 216 boliger sidste år. Arbejdet fortsætter indtil alle gamle 

ovenlysvinduer er blevet udskiftet. 

 

Selskabslokalerne på midtervejen 

Dame- og herretoiletterne er blevet renoveret og resultatet er forhåbentlig blevet til alle beboeres  

tilfredsstillelse. 

 

Selskabslokalet i Langhuset 

Selskabslokalet vil blive malet og det nuværende køkken udskiftet. 

 

Foran Langhuset 
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Samtlige affaldskurve foran Langhuset er blevet udskiftet. De gamle cykelstativer vil blive 

udskiftet i nær fremtid. Der vil blive opsat askebægre foran de 3 indgangspartier. Lamperne under 

baldakinen ved forretningerne er blevet udskiftet, og lyskasserne er blevet repareret. Ristene langs 

facaden vil blive udskiftet. 

 

Fællesvaskeriet 

I fællesvaskeriet er toiletterne blevet moderniseret og vaskeriet er blevet malet. 

 

Skiftesporet og dagplejen 

De gamle vinduer og døre er blevet udskiftet, og der vil blive malet udendørs i løbet af sommeren. 

 

Projekter i det kommende år 

Udskiftning af samtlige kældervinduer i Langhuset. 

TV-inspektion af kloaksystemet i rækkehusene over en årrække. 

Delvis renovering af legepladsen ”Skibet” på midtervejen. 

Økonomi 

Der foreligger et samlet overskud på kr. 953.000 i budgetåret 2008/2009. 

 

Der indgår en huslejestigning på 3,99 % i årets budget 2010/2011. 

 

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

 

Lola Kofoed RP 586 spurgte, om bestyrelsen havde undersøgt reglerne/retningslinier for størrelsen  

af træer i for- og baghaver. Formanden svarede, at det vil blive nærmere præciseret når Havekataloget 

skal revideres. 

 

På spørgsmålet fra Tina, LV 411 om stolene i selskabslokalet under Langhuset kunne blive udskiftet, 

svarede formanden at det kunne hun ikke love på nuværende tidspunkt. 

 

Ingerlise Sørensen, TV 247, 5. spurgte, om bestyrelsen ikke kunne rette henvendelse til distributions- 

selskaberne for at undgå de mange reklamer i postkasserne, og om de breve der bliver udsendt fra 

ejendomskontoret ikke kunne afleveres direkte i postkasserne. Formanden svarede, at distributions-

selskaberne efter al sandsynlighed ikke er interesseret i at genoptage den gamle ordning, da de sparer 

megen tid og dermed penge på grund af de nye postkasser. Ejendomsleder Michael Hoffmann svarede, 

at hovedreglen er at ejendomskontoret lægger breve til beboerne i de opsatte postkasser. Hvis der er 

påsatte skilte fra posthuset, skal disse respekteres, og i de tilfælde sørger ejendomskontoret for at 

meddelelserne afleveres til døren.  

 

Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39, opfordrede bestyrelsen til på afdelingens vegne at rette henvendelse 

til Post Danmark for at bede postbudene om at posten bliver afleveret ordentligt.  

 

Leo spurgte om, der ikke kunne gøres noget ved de steder på parkeringspladserne, hvor der samler sig 

vand. Formanden lovede at bestyrelsen ville se på det. 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen, kunne dirigenten herefter 

konstatere, at beboerne havde taget den til efterretning. 

 

 

4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2010/2011, samt en kort orientering om regn- 

  skab 2008/2009. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2010/2011 og kommenterede de forskellige 

poster. 
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Stigende ejendomsskatter, vandpriser og forsikringspræmier, samt den nye skattelov der betyder 

at SKAT opkræver moms på ejendomsadministration, er tilsammen væsentlige årsager til husleje-

stigningen. En anden medvirkende årsag er, at reglen om den solidariske overskudsfordeling ophæves 

pr.1. oktober 2010, hvilket sammen med det generelle lave renteniveau betyder faldende 

renteindtægter for afdelingen.  

 

Margit Winberg, Lucernevej 165, spurgte om huslejen ville stige yderligere 0,5 %, hvis afdelings-

bestyrelsens forslag om at sætte nye hoveddøre i Langhuset blev vedtaget, til det svarede Ulla  

Gregor, ja. 

 

Arne Lund, Rødovre Parkvej 244 spurgte, hvorfor de ordinære og ekstra ordinære indtægter udviste  

et kraftigt fald i budgettet. Ulla Gregor forklarede, at det bl.a. skyldes, at bolig tilskuddet på kr. 350,00 

pr. boligenhed som afdelingen hidtil har modtaget er faldet på grund af at den solidariske overskuds-

fordeling ophæves. 

 

Preben Sørensen spurgte, om det kun var et lovforslag, at der skal opkræves moms af ejendoms-

administration. Ulla Gregor svarede, at det var en vedtaget skattelov. 

 

Preben Sørensen spurgte, hvor meget der blev betalt i vandafgift på vaskeriet. Ulla Gregor svarede, at 

så detaljeret oplysning ikke er medtaget i regnskabet, men at bestyrelsen vil undersøge det nærmere. 

Det kan efterfølgende oplyses, at vaskeriets samlede vandforbrug inkl. afgift beløber sig til kr. 110.000 

om året.  

 

Preben Sørensen, spurgte, om afdelingsbestyrelsen var i gang med at undersøge alternative udbydere 

af antennesignalet. Formanden oplyste, at den nuværende aftale med TDC løber indtil 2014, og at man 

i god tid vil se på de fremtidige muligheder. 

 

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

havde godkendt budgettet med en huslejestigning på 3,99 %. Ligeledes godkendte afdelingsmødet at 

antenneudgiften vil stige kr. 7,00 pr. bolig. 

 

Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2008/2009 og forklarede, at overskuddet på 

kr. 953.312 bl.a. skyldes, at der er blevet afviklet en del forbedringsarbejder før tid, men også et 

stigende antal køkkenmoderniseringer og en større renteindtægt end budgetteret har betydet en stigning 

på indtægtssiden. Indtægterne på køkkenmoderniseringer er dog kun midlertidig, da de optagede lån 

skal betales på et senere tidspunkt. 

  

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

at det var taget til efterretning. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Forslag 1 – Nye hoveddøre i Langhuset 

Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om nye døre i Langhuset. De over 50 år gamle 

døre er skæve og utætte og trænger til udskiftning. Prisen er kr. 3 mio. men med et tilskud på 2 mio.  

 

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

vedtaget af forsamlingen. 

 

Forslag 2 – Ommærkning af to 1-rums boliger til en 2-rums bolig 

Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om ommærkning af boligerne Tårnvej 219, 1. 

lejl. 17 og lejl. 19 til ét lejemål. De 2 lejemål har siden 2000 været lejet ud til Rødovre Kommune. 

 

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

vedtaget af forsamlingen. 
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Forslag 3 – Individuel vandmåler i rækkehusene 

Margit Winberg, Lucernevej 165 og Helmer Hansen, Rødovre Parkvej 438 fremsatte deres forslag om 

individuel vandmåler i rækkehusene på baggrund af de stigende vandpriser. Bolette Jensen fra 

afdelingsbestyrelsen oplyste, at man ikke kun kan opsætte vandmålere i rækkehusene, men at de skal 

opsættes i hele afdelingen, fordi der kun kan afregnes kollektivt med Rødovre Kommunes 

vandforsyning. Bolette Jensen gjorde samtidig opmærksom på, at der har været en konstant besparelse 

på vandforbruget i afdelingen, som omregnet svarer til, at der bor 2 personer pr. lejemål. Bolette 

Jensen tilføjede, at det ikke vil være specielt kompliceret at opsætte vandmålere i rækkehusene, men 

dyrt. Hvad Langhuset angår, er prisen for installering af vandmålere meget højere, idet der skal 

vandmålere på både koldt og varmt vand, så der skal installeres ca. 5-6 individuelle vandmålere pr. 

lejemål, der skal udskiftes hver 5-6 år. Dertil kommer udgifterne til administration af de mange 

vandmålere.  

 

En beboer spurgte, hvor stor vandudgiften er pr. bolig. Bolette Jensen svarede, at der betales  

kr. 3.500 pr. bolig om året, og at de der bor alene vil kunne spare kr. 1.600 om året, men oveni skal 

lægges udgiften til installering og administration af vandmålerne. 

 

Preben Sørensen forslog at priserne på vaskeriet blev hævet. Formanden svarede, at bestyrelsen netop 

havde overvejet at se på vaskeriets priser, og at der vil komme en mindre prisstigning. 

 

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning og kunne konstatere, at det var blevet nedstemt af 

forsamlingen. 

 

Forslag 4 - Udvidelse af have 

Margit Winberg præsenterede sit forslag om udvidelse af have. Formanden oplyste, at det er mange  

år siden man blev enige om ikke at udvide havearealerne med den begrundelse, at der ikke er mange  

grønne arealer tilbage i afdelingen. Det varer heller ikke længe, før der vil blive oprettet flere parke-

ringspladser, hvorved en yderligere del af de grønne områder vil blive inddraget, men den væsentligste 

årsag til, at bestyrelsen ikke kunne anbefale en udvidelse af haverne er, at afdelingen ikke betaler ejen-

domsskat af fællesarealerne. Hvis haverne udvides, vil ejendomsskatterne stige, hvilket alle beboere er 

med til at betale. Dertil kommer at hvert rækkehus har et matrikel nr. Hvis dette nr. skal ændres, skal 

alle matrikel nr. optegnes på ny af en landmåler, hvilket vil være en stor udgift for afdelingen.  

 

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

var blevet nedstemt med et stort flertal af forsamlingen. 

 

Forslag 5 – Opsætning af boldbure – renovering af legepladsen 

Forslaget blev ikke behandlet, da forslagsstiller ikke var til stede. 

 

Forslag 6 – Parkering 

Bent Hansen, Lucernestien 7 præsenterede forslaget om at udvide aftalen med City Parkering  

til også at omfatte køretøjer under 3500 kg og indførelse af en parkeringsordning med parkerings- 

kort til henholdsvis beboere og gæster, som skal administreres af ejendomskontoret for at undgå 

uvedkommende parkeringer. 

Tommy Johansen svarede, at bestyrelsen havde drøftet forslaget, men at de var af den opfattelse 

at det vil give for mange gener. Mange beboere har 2 biler, hvoraf den ene er en firmabil, som  

er nødvendig for at udføre deres arbejde og gjorde samtidig opmærksom på, at der nu er mulig- 

hed for at lave flere parkeringspladser. 

 

Efter at forsamlingen havde drøftede forslaget med argumenter for og imod satte dirigenten 

det til afstemning og kunne konstatere, at det blev nedstemt ved et overvældende flertal. 

 

Forslag 7 – 2 husdyr i rækkehusene 

Camilla Christensen, Rødovre Parkvej 344 præsenterede forslaget om at give tilladelse til 2 husdyr 
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i rækkehusene.  

Jens Larsen oplyste, at bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, da man kunne frygte, at der  

vil komme flere klager over støj. Formanden påpegede, at den tætte beliggenhed er et problem. 

 

En beboer spurgte, hvorfor bestyrelsen ikke gjorde noget ved den omstændighed, at der er mange  

som tilsyneladende allerede har 2 husdyr i Carlsro. Formanden svarede, at det er op til beboernes egen 

samvittighed ikke at bryde den husorden, som der er i Carlsro og være med til at overholde de regler, 

der er vedtaget på beboermøderne. Formanden opfordrede samtidig beboerne til selv at gøre 

ejendomskontoret opmærksom på, hvis de havde kendskab til beboere, der har to husdyr.   

 

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

var blevet nedstemt.  

 

Forslag 8 – Vandreservoir og tagterrasser i Langhuset 

Forslaget blev ikke behandlet, da forslagsstiller ikke var til stede. 

 

Forslag 9 – Opstilling af café borde og stole i rundingen foran Langhuset, opsætning af hunde- 

                 poser ved alle skraldespande i Carlsro, opstilling af gyngestativ og en lille træsand- 

                kasse på de grønne fri arealer. 

 

Tina Mortensen, Lucernevej 147 præsenterede sine forslag og mente, at der var mange børnefamilier 

som ville være interesseret i at få lov til sidde og nyde et måltid under pergolaen. 

 

En beboer spurgte, hvorfor pizzeriaet ikke kunne få lov til at stille borde og stole foran Langhuset. 

Formanden svarede, at bestyrelsen havde vurderet, at det vil være en dårlig idé på grund af mere uro, 

som kunne være til gene for de nærmeste beboere. 

 

Formanden oplyste, at det var et stigende problem med den gruppe mennesker, som holder til der, 

fordi der er kommet nye til med andre misbrugsproblemer. Bestyrelsen vil sørge for at opsætte skilte 

med oplysning om, at det er forbudt at indtage alkohol. Den eneste mulighed for at opretholde ro og 

orden, er eventuelt at kontakte et vagtselskab. 

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne hurtigt konstatere, at det var blevet nedstemt. 

 

Forslaget om opsætning af hundeposer blev drøftet af forsamlingen, hvorefter dirigenten satte  

forslaget til afstemning og kunne konstatere, at det var blevet nedstemt. 

 

Med henvisning til at der i forvejen er 3 store legepladser i bebyggelsen, kunne bestyrelsen ikke 

anbefale forslaget om opstilling af gyngestativ og træsandkasse på de grønne friarealer imellem 

rækkehusene. Dirigenten satte forslaget til afstemning, men da der var tvivl om resultatet blev der 

foretaget en skriftlig afstemning, hvorefter stemmerne efter optælling fordelte sig med 62 ja,  

113 nej og 20 blanke stemmer. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var blevet nedstemt. 

 

Forslag 10 – Opstilling af store stengrill ved legepladsen/Langhuset og ved det nye amfiteater 

Tina Mortensen, Lucernevej 147, præsenterede på vegne af Britt H. Møller, Rødovre Parkvej 558 

forslaget om opstilling af store stengrill ved legepladsen og ved det nye amfiteater. 

 

Afdelingsbestyrelsen støttede forslaget, og dirigenten satte det til afstemning og konstaterede, 

at det var blevet vedtaget af forsamlingen. 

 

 

 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 
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Dirigenten oplyste, at Tommy Johansen, Flemming Holm-Mikkelsen, Niels-Erik Abcell og Jens 

Larsen 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 

Bestyrelsen anbefalede som suppleant Arne Lund, Rødovre Parkvej 244, og han blev af forsamlingen 

valgt som 1. suppleant for 1 år. Ingen yderligere blev valgt. 

 

7.  Eventuelt 

 

Der var ros fra beboerne til De Blå Mænd for den flotte snerydning i løbet af den hårde vinter og for 

deres hjælpsomhed.  

 

Jens Østergård, Lucernevej 89, efterspurgte en kort briefing i Beboerbladet om de igangværende 

aktiviteter i afdelingen, og om der var nogen mulighed for at beboerne kunne godkende forslag til 

parkeringspladser inden næste års afdelingsmøde. Det kunne formanden ikke love.  

 

En beboer foreslog, at der blev taget initiativ til et teater arrangement for børnene ved amfiteatret. 

 

En beboer fremsatte ønske om, at der bliver indkøbt en presenning til de borde og stole, som er til 

udlån, for at undgå at de bliver våde. Dette blev imødekommet af bestyrelsen. 

 

En beboer spurgte om bestyrelsen ville undersøge om, det var en mulighed at få opsat en legeplads 

gratis med reklame på. Ulla Gregor svarede, at man fra andre afdelinger havde meget dårlige 

erfaringer, fordi det viste sig, at man alligevel i det lange løb kom til at betale det samme. 

 

Tina Mortensen, Lucernevej  147 spurgte, om De Blå Mænd ikke kunne sørge for at gennemse 

legepladserne om morgenen for glasskår. 

 

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

formanden, der takkede beboerne for deres fremmøde og dirigenten for at have ledet mødet. 

 

Mødet sluttede kl. 21.30    

 

  

 

 

 

         Som dirigent: 

       

                                      

 

 Ulla Gregor, DAB 
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