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CARLSRO  REFERAT 

Rødovre almennyttige Boligselskab  Juni  2011 

   

 

 

Referat af ordinært afdelingsmøde 

 

  Onsdag den 11. maj 2011  

  kl. 19.00 i Carlsro Hallen 
 

Til stede var ca. 204 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 

medarbejderobservatør Jørgen Bøgh og medlemmer af afdelingsbestyrelsen Jens Larsen, Niels-  

Erik Abcell, Flemming Holm-Mikkelsen, Bolette Jensen, Jari Carelius, Jeanette Rasmussen og 

næstformand Tommy Johansen, fraværende var Otto Hansen. Da tidligere ejendomsleder Michael 

Hoffmann efter eget ønske fratrådte sin stilling den 1. april 2011, kunne Jette Møller præsentere den 

nye ejendomsleder, Kim Peder Andersen, som tiltræder den 1. juni 2011. 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. Formanden 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 3 forslag fra beboerne og 1 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: Jytte Parbst, Grethe Reinwald, Peter Lund Sørensen 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 og nye hoveddøre i Langhuset 

Belægningen på altangangene i Langhuset er blevet udskiftet og bestyrelsen har efterfølgende 

modtaget mange positive tilkendegivelser fra beboerne, som ikke længere er plaget af støjgener fra de 

overliggende altangange. Lamperne på svalegangene er også blevet udskiftet og giver nu en væsentlig 

bedre belysning.  

 

For tiden er alle hoveddørene i Langhuset ved at blive udskiftet, når dette arbejde er afsluttet, vil 

væggene på altangangene blive malet. Arbejdet med hoveddørene forventes at være færdigt om ca. 2 

måneder. 
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Langhuset generelt 

Foran Langhuset er der blevet lagt nye riste i fortorvsbelægningen foran butikkerne, og der er opsat 13 

nye affaldskurve og nye cykelstativer langs Langhuset. 

 

Der er blevet foretaget en spuling og rensning samt en gennemgribende TV-inspektion af samtlige 

kloakledninger både foran og bag ved Langhuset. Denne tilstandsvurdering er blevet foretaget for 

at kunne imødekomme eventuelle støre reparationer og vedligeholdelsesarbejder i fremtiden. 

 

Der er blevet opsat et nyt skilt ud mod Tårnvej med angivelse af hvilke erhvervslejemål, der er i 

Carlsro Butikscenter. 

 

Folkekælderen 
Køkkenet er blevet udskiftet og lokalerne er blevet malet. 

 

Postkasser i rækkehusene 

Som en del af den nye postlov skal der senest 1. januar 2012 være opsat nye postkasser foran hvert 

enkelt rækkehus i forhaverne ud mod stien. Der er afsat kr. 800.000 til formålet. 

 

Selskabslokalerne på midtervejen 

I selskabslokalerne er sofagrupper og stole blevet udskiftet. 

 

Legepladsen Skibet 
En helt ny og spændende legeplads på midtervejen mellem Bjødstrupvej og Korsdalsvej er ved at  

blive opført af firmaet HAGS, som også udfører sikkerhedsinspektionen af afdelingens legepladser.  

 

Carlsro Hallen 

Samtlige lysstofsarmaturer er blevet udskiftet, hvilket forhåbentlig giver en bedre belysning. 

 

Parkplan og ekstra parkeringspladser 

Afdelingen har aldrig fået udarbejdet en parkplan over Carlsro, da det er en bekostelig affære, men 

nu har selskabsbestyrelsen i RAB besluttet, at de vil afholde udgifterne til udarbejdelsen af en park- 

plan for samtlige afdelinger i Rødovre. Planen vil blive udarbejdet af landskabsgruppen i DAB og 

forventes at være klar til efteråret. 

 

Afdelingsbestyrelsen har i den forbindelse bedt landskabsarkitekten om at tage højde for den mest 

hensigtsmæssige placering af eventuelle nye parkeringspladser.  

 

Økonomi 

Der indgår en huslejestigning på 2,97 % i årets budget 2011/2012. 

 

Jette Møller oplyste herefter, at hun havde valgt at trække sig som formand, da hun mente, at tiden var 

inde til at der kom nye kræfter til. Hun takkede for den tillid som beboerne havde vist hende igennem 

hendes 10 år som formand. 

 

Dirigenten gav derpå ordet til næstformand Tommy Johansen som oplyste, at bestyrelsen har ansøgt 

Rødovre Kommune om tilladelse til at etablere ca. 20 nye parkeringspladser på græsplænen mellem 

Bjødstrupvej og Korsdalsvej ved legepladsen ”Skibet”, men at svaret endnu ikke foreligger. En 

entreprenør har set på forholdene og anslået, at det vil koste ca. 2,5 mil. kr. for asfaltering af ca. 1300 

m2. Tommy Johansen tilføjede, at bestyrelsen ikke gik ind for at anlægge flere P-pladser, da de ønsker 

at værne om de grønne arealer i bebyggelsen. 

 

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

 

Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39, gjorde opmærksom på, at det netop udsendte varmeregnskab til 

beboerne ikke var forståeligt. Jens Jørgensen fra ejendomskontoret oplyste, at Ista A/S havde glemt  
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at medsende side 2, hvilket forklarer det mangelfulde regnskab. Formanden lovede, at rette hen-

vendelse til DAB, som vil sørge for at side 2 bliver udsendt til beoerne. 

 

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 2011/2012, samt en kort orientering om regn- 

  skab 2009/2010. 

 

Ulla Gregor fra DAB fremlagde afdelingens budget for 2011/2012 og kommenterede de forskellige 

poster. 

 

Fire forskellige poster, ejendomsskatterne, vandudgifterne, henlæggelser og afvikling af forbedrings-

arbejder er overordnet set årsagen til huslejestigningen.  

 

Stigningen i ejendomsskatter skyldes, at SKAT har set nærmere på afdelingens byggeret og har 

besluttet, at der til hvert rækkehus skal være en hel byggeret, tidligere har antallet været langt færre på 

grund af de små rækkehuse. DAB har efter aftale med afdelingsbestyrelsen klaget til SKAT over den 

nye afgørelse, fordi de mener at stigningen er for stor. Da sagsbehandlingstiden er lang, har det været 

nødvendigt at tage højde for en eventuel stigning i budgettet. 

 

Stigende vandafgifter skyldes, at udgiften til vand stiger, selvom vandforbruget i Carlsro generelt er 

lavt, stigningen er under 1 %. 

 

Fra kontoen ”almindelig vedligeholdelse” er der flyttet 1, 8 mil. kr. til konto for ”henlæggelser”, 

hvilket skyldes de forventede udgifter til almindelig vedligeholdelse i afdelingen, i beløbet indgår  

kr. 800.000 til de nye postkasser i rækkehusene. 

 

Stigningen på kontoen for ”afvikling af forbedringsarbejder” skyldes at lånet til udskiftning af 

hoveddørene, selvom det er for egne midler, skal tilbagebetales. En anden årsag er, at det tilskud 

afdelingen har modtaget for byfornyelse i forbindelse med facaderenoveringen i Langhuset i 1996-

1998 bliver mindre, og at den resterende del af lånet på kr. 200.000 skal betales. 

 

Preben Sørensen, Bjødstrupvej 39 mente ikke, at der var sammenhæng i tallene på kontoen for tab ved 

lejeledighed og fraflytning. Ulla Gregor svarede, at beboere der fraflytter har af den ene eller anden 

grund svært ved at betale deres flytteregning, tallet er stigende, det gælder alle afdelinger, kontoen 

påvirker dog ikke huslejen direkte. Tallene skal ses i relation til kontoen for henlæggelser, hvor der er 

afsat kr. 900.000 til afdelingens udgifter ved fraflytning og kr. 700.000 til tab ved fraflytninger, tallene 

er skønsmæssigt fastsat og sammenholdes med den saldo der er i forvejen og som ikke fremgår af 

budgettet, men for hver gang der henlægges kr. 400.000 på denne konto, vil huslejen stige 1 %. 

 

Claus Bardino havde spørgsmål til ”andre ordinære indtægter”. Ulla Gregor oplyste, at det er ind-

tægterne fra afdelingens fællesvaskeri på kr. 681.000 og indtægterne fra udlejning af selskabslokalerne 

på kr. 197.000, der fremgår af budgettet for 2011/2012. 

 

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

havde godkendt budgettet med en huslejestigning på 2,97 %. Ligeledes godkendte afdelingsmødet 

at antenneudgiften vil stige kr. 24,00 pr. bolig. 

 

Dirigenten gennemgik herefter sidste års regnskab for 2009/2010 og forklarede, at overskuddet på 

kr. 2.268.739 skyldes  

- et stort, ekstra tilskud på kr. 825.000 fra Rødovre Fjernvarmeselskab i forbindelse med 

etablering af fjernvarmen 

- selskabsstyrelsen i RAB har givet et tilskud til sager vedr. skimmelsvamp på kr. 357.000  
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- renovationen har været billigere end budgetteret 

- besparelser af el på fællesområderne  

- besparelser på udgifter til afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret og øvrige beboerudgifter. 

  

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

at det var taget til efterretning. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Forslag 1 – Ny runde med individuel køkkenmodernisering 

Formanden præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag om en ny runde, hvor beboerne fortsat har 

mulighed for at få moderniseret deres lejemål med et nyt køkken, hvilket indebærer at der skal 

optages et nyt lån på kr. 3 mil. da den gamle pulje er ved at være opbrugt. 

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved oprækning af stemmesedler konstatere, at det 

var blevet vedtaget med et overvældende flertal af forsamlingen. 

 

Forslag 2 – Diana Hende. LV 191 præsenterede sit forslag, delt op i forslag 1, 2 og 3 om husdyr i 

Carlsro. 

Niels-Erik Abcell oplyste, at afdelingsbestyrelsen ikke kunne støtte forslaget og gjorde opmærksom 

på, at der ikke er nogen have forbundet med lejlighederne i stueetagen i Langhuset, der er kun en 

terrasse. Forslagsstiller trak efterfølgende sit forslag nr. 2 tilbage. 

 

Dirigenten satte forslag 1 til afstemning, som gik ud på en udvidelse af dispensationen i rækkehusene 

til at have 2 husdyr, hvis hvert dyrs voksenvægt ikke overstiger 15 kg. 

 

Dirigenten kunne ved oprækning af stemmesedler konstatere, at det tydeligt var blevet nedstemt af 

forsamlingen. 

 

Dirigenten satte herefter forslag 3 om tilladelse til at beboerne kan få dispensation til at have en eller  

to indendørs katte pr. lejemål i Langhuset til afstemning og ændrede på anmodning fra Tore Friis, TV 

265 forslaget til også at omfatte stueetagerne.  

 

Dirigenten satte forslaget til afstemning og kunne ved oprækning af stemmesedler konstatere, at det 

var blevet nedstemt med stort flertal. 

 

Forslag 3 – Ændring af vaskemaskinernes automatiske dosering af skyllemiddel på fællesvaskeriet 

Linda Vinding, Rødovre Parkvej 430 præsenterede sit forslag om at indstille vaskemaskinerne til 

ikke at tilsætte skyllemiddel, så den enkelte beboer kan vælge det til mod betaling. 

Bolette Jensen oplyste, at de vaskemidler afdelingen anvender er svanemærket og belaster miljøet 

mindst muligt, og at afdelingsbestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget med den ændring, at man ikke 

skal betale ekstra for skyllemiddel. Linda Vindig trak herefter den del af sit forslag tilbage som angik 

betaling for skyllemidlet .  

 

Dirigentent satte forslaget med ændring til afstemning og kunne konstatere, at det var blevet vedtaget 

af forsamlingen. 

 

Forslag 4 – De store træer på bagsiden af Langhuset 

Dirigenten konstaterede at forslagsstiller ikke var til stede, og at forslaget derfor ikke kunne behandles. 

 

Formand Jette Møller kunne dog oplyse, at landskabsarkitekten vil være meget opmærksom på 

problemet, og at der vil blive gjort noget ved det, hun understregede samtidig at kloakkerne er 

blevet gennemlyst, og at de er i orden. 
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6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter 

 

Valg af ny formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

Jette Møller oplyste, at hun ikke ønskede at genopstille som formand og anbefalede på afdeling-

bestyrelsens vegne Arne Lund, Rødovre Parkvej 244, som ny kvalificeret formand for 

afdelingsbestyrelsen. Bolette Jensen fra bestyrelsen takkede herefter Jette Møller for den store indsats 

hun har ydet som formand og nævnte de mange tiltag i afdelingen, som Jette Møller har stået i spidsen 

for og fået gennemført med succes. 

 

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater til posten, og Bo Jørgensen Lucernevej 479 meddelte, 

at han også ønskede at stille op som kandidat. Dirigenten bad forsamlingen om at stemme på de 2 

kandidater, som modtog følgende antal stemmer: Arne Lund 146 stemmer, Bo Jørgensen 109 stemmer, 

6 blanke. Dirigenten kunne herefter konstatere, at forsamlingen havde valgt Arne Lund som ny 

formand for afdelingsbestyrelsen 

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

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

genvalg og spurgte derefter, om der var andre kandidater, det var tilfældet, idet Bo Jørgensen også 

ønskede at stille op som kandidat. Dirigenten bad forsamlingen om at stemme på de opstillede 

kandidater, som modtog følgende antal stemmer: Jeanette Rasmussen 219, Bolette Jensen 233, Jari 

Carelius 215, Otto Hansen 79 og Bo Jørgensen 214, der var 2 ugyldige og 2 blanke. Dirigenten kunne 

derefter fastslå, at Jeanette Rasmussen, Bolette Jensen, Jari Carelius og Bo Jørgensen med flest 

stemmer var blevet valgt som medlemmer til afdelingsbestyrelsen for en periode på 2 år.  

 

Valg af 2 suppleanter 

Bestyrelsen anbefalede som suppleant Peter Lund Sørensen, Lucernevej 369, og han blev af 

forsamlingen valgt som 1. suppleant for 1 år. Ingen yderligere stillede op. 

 

7.  Eventuelt 

 

Ingerlise Sørensen, Tårnvej 247,5. spurgte til forskellige forhold omkring pizzeriaet i Langhuset. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at erhvervslejere har ret til at være til stede på afdelingsmøderne, 

hvor de selv kan fremføre deres sag.  

 

Leif Sørensen, LV 357 spurgte om afdelingen skal fejres til næste år, når den fylder 60 år. 

Jette Møller svarede, at det må bestyrelsen tage stilling til. 

 

Tore Friis, Tårnvej 265,2. spurgte om hvornår der vil blive gjort noget ved asfaltbelægningen foran 

Langhuset, ud mod Rødovre Parkvej. Formanden oplyste, at det er Rødovre Kommune der står for 

vedligeholdelsen, og at de gentagne gange har henvendt sig til kommunen, som har fået besked. 

 

Edith Jørgensen, Tårnvej 285, st. gjorde opmærksom på, at udefrakommende har svært ved at forstå  

nr. systemet på det store skilt foran Langhuset. Formanden lovede, at bestyrelsen vil gøre noget ved 

det. 

 

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

formanden, der takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og dirigenten for at have ledet mødet. 

 

Mødet sluttede kl. 21.45.    

         Som dirigent: 

       

                                      

 

 Ulla Gregor, DAB 


