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CARLSRO - OK  REFERAT 
Rødovre almennyttige Boligselskab  Maj 2018  
   
                      
Beslutningsreferat af ordinært afdelingsmøde. 
 
 
    

Onsdag den 16. maj 2018 - kl. 19.00 i Carlsrohallen 
 
Til stede var i alt 204 husstande ud af i alt 902 lejemål i Carlsro. De deltagende husstande 
var fordelt således: Rødovre Parkvej 58 husstande, Lucernevej 94 husstande, 
Bjødstrupvej 10 husstande, Korsdalsvej 11 husstande, Lucernestien 10 husstande og 
Tårnvej 21 husstande.  
 
   
1. Velkomst og valg af dirigent. 
Formand Niels-Erik Abcell bød velkommen til de fremmødte og præsenterede panelet, 
som bestod af ejendomsleder Frank Østergård, ejendomsassistent Peter Dan Jensen, 
sekretær og referent Carina Sciacca og medlemmer af afdelingsafdelingsbestyrelsen, 
Peter Lund Sørensen, Jeanette Rasmussen, Jens Jørgensen (ankom senere), Flemming 
Bertelsen, Gert Schmidt-Petersen, Jan B. Hansen, Karin Bregendahl og Britt Møller.  
 
Desuden præsenterede formanden bestyrelseskonsulent Lisbeth Mathiesen fra DAB. 
 
RAB (Rødovre Almennyttige Boligskab), som ejer Carlsro, var repræsenteret ved  
Bente Hylleborg.  
 
Herefter foreslog formanden Lisbeth Mathiesen som dirigent, hvilket forsamlingen 
tilsluttede sig.  

 
Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter 
vedtægternes § 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 15 forslag fra 
beboerne samt afdelingsafdelingsbestyrelsen, som alle kunne behandles på 
afdelingsmødet. Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt.  
 
2. Valg af stemmeudvalg. 
Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg, følgende blev valgt: Helle Fallentin, 
Alex Thaysen-Jensen, Lola Kofoed, Peter Dan Jensen samt Lisbeth Mathiesen fra DAB. 
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3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde. 
 
Niels-Erik Abcell fremlagde afdelingsafdelingsbestyrelsens beretning, hvor de væsentligste 
punkter er refereret i det følgende. 
 
Politiske projekter 
 
Fremtidssikring af Carlsro 

Formanden fremførte, at de sidste par år har der været talt helhedsplan og bestyrelsen er 

fortsat i gang med at indhente de nødvendige data, for senere evt. at kunne udarbejde en 

helhedsplan. 

I det forgangne år er Carlsro blevet prækvalificeret af Landsbyggefonden, hvilket betyder 

at skridt nummer 2, på en lang proces er taget. Pt. afventer bestyrelsen resultaterne af 

eksperternes videre undersøgelser.  

Der har på de sociale medier været en heftig debat om, hvorvidt Carlsro skulle renoveres 

for 300 mill. Bestyrelsen ville gerne aflive debatten, da der på nuværende tidspunkt, 

hverken er udarbejdet en helhedsplan eller prissat en sådanne. Der er ikke igangsat 

nogen helhedsplan for Carlsro. Der er stadig gang i forundersøgelser, så der er ikke det 

fulde overblik over tilstanden af Carlsros bygninger eller præcis hvilke udfordringer Carlsro 

står over for. Indtil nu kun tilstanden af de ting, som Peter og Bolette fremlagde ved sidste 

afdelingsmøde i 2017.  

Niels-Erik Abcell understregede, at en helhedsplan kræver beboernes tilslutning, og kan 

ikke igangsættes uden en demokratisk proces. Beboerne vil blive indkaldt til 

orienteringsmøde lige så snart, der er noget at fortælle, afsluttede formanden. 

Parkering 

Bestyrelsen har hørt både negativt, men også masser af positivt, omkring 

parkeringsordningen. Derfor har bestyrelsen endnu engang, sat ordningen til afstemning 

på dette års afdelingsmøde, for at kunne finde et passende leje for ordningen, som er 

indført for beboernes skyld. Carlsro havde tidligere bl.a. problemer med 

Grundejerforeningen Nygårds (den anden side af Lucernevej og Tårnvej) brug af vores 

parkeringspladser på Lucernestien og foran Langhuset samt fra den anden side af 

Rødovre Parkvejs brug af midtervejens pladser. Ved større højtider er der også problemer 

omkring Rødovre Centrums kunder.  
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Paraboler 

Da bestyrelsen har konstateret, at det bliver mere og mere udbredt med paraboler, og der 

derudover er kommet andre regler på området siden punktet i Ordensreglementet er 

skrevet, er dette punkt også med i årets forslag fra bestyrelsen. Med de nye regler og 

dermed viden om hvilke kanaler der evt. mangler i vores TV pakke, kan vi i bestyrelsen 

forsøge at få disse kanaler med, fremadrettet, så beboerne ikke skal sætte paraboler op 

fremover, sagde formanden. 

Campingvogne 

Carlsro har i en del år haft campingvogne stående for enden af Langhuset imod Rødovre 

Parkvej. Men efter flere henvendelser til bestyrelsen og besigtigelse af campingvognene, 

må bestyrelsen konstatere, at det ikke er noget kønt syn, vi byder folk velkommen med, 

når man kommer til Carlsro. Derfor vil vi lade det være op til beboerne at stemme om, vi 

skal nedlægge ordningen med opbevaring/parkering af campingvogne i Carlsro. 

YouSee 

I forhold til Carlsros nuværende aftale, som udløber i april 2020, så vil bestyrelsen i det 

næste år begynde at se på alle de muligheder, som vil være til stede, når vores 

nuværende aftale udløber, så den til den tid siddende bestyrelse kan præsentere et oplæg 

for beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde, som det sidst skete i 2013. 

RAB 

Den tidligere formand Bente Hylleborg er trådt tilbage som formand og har overladt roret til 

den tidligere næstformand Claus Ohlsson (formand i Engen). Bente Hylleborg bliver dog 

forsat i RABs bestyrelse, men som almindeligt bestyrelsesmedlem. 

RAB har konstitueret sig, i marts måned, med Claus Ohlsson som formand og Kim Neve 

(formand i Søparken) som næstformand. 

Derudover er Peter Lund Sørensen fra Carlsro genvalgt for en to-årig periode og er 

Carlsros repræsentant i RAB. 

Som medarbejderrepræsentant til RAB er Per fra Carlsro valgt ind, som både tillidsmand 

for alle de blå mænd i RAB samt som medarbejderrepræsentant i selskabsbestyrelsen i 

RAB. 

Skraldespandsskjulere 

De blå mænd er nu færdige med at montere magneterne, som skal holde lågerne lukkede. 

Formanden opfordrede til, at hvis beboerne oplever skraldemændenes larmende adfærd 

samt manglende tømninger og/eller tømning på tider udenfor de aftalte tidspunkter  

(bio/rest/papir og plast er i tidsrummet fra kl. 05.00 og for jern og glas fra kl. 07.00), så skal 

de berørte beboere henvender sig til Teknisk Forvaltning i Rødovre Kommune. 
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Beboeraktiviteter 

Bestyrelsen har traditionen tro holdt de årlige julefester i hallen; én fest for børn og én fest 

for voksne, som begge var meget velbesøgte.  

Fastelavnsfest er også afholdt, og det var en sand fornøjelse, at se både små og store slå 

katten af tønden, afsluttede formanden. 

Klublivet i Carlsro 

Klublivet i Carlsro er meget værdifuldt, og er med til at skabe tryghed og har stor betydning 

for mange beboere, mener bestyrelsen. For tredje år i træk blev samtlige klubber i 

efteråret inviteret til at deltage i en frivilligdag, arrangeret af DAB.  

Mange beboere kender ikke til Carlsros p.t. 13 klubber, hvor mange holder til i Klubhuset 

ved siden af vaskeriet. Bestyrelsen har derfor opfordret klubberne til at tænke over, hvad 

de kan gøre for at få nye medlemmer og blive mere synlige. Som led i synliggørelsen 

arrangerede klubberne og bestyrelsen i fællesskab et Åbent Hus-arrangement i september 

2017, hvor de fremmødte klubber præsenterede sig, gennem udstillinger og aktiviteter. Det 

resulterede bl.a. i nye medlemmer til nogle af klubberne samt, at der blev oprettet endnu 

en klub - Carlsro Kreative Klub. 

På det efterfølgende klubledermøde, der blev afholdt i januar 2018, blev det aftalt, at 

klubberne og bestyrelsen fremover afholder Åbent hus-arrangement hvert tredje år, 

sluttede formanden. 

Driften 

I det forløbne år er der startet en ny medarbejder, Peter Dan Jensen, som er ny 

mesterassistent efter Jarl. 

Effektiv drift  

Som følge af den frivillige aftale der, sidste år, blev indgået mellem regeringen, 

Kommunernes Landsforening (KL) og BL, altså alle de danske almennyttige 

boligforeninger, der omhandler effektivisering af driften af den almene sektor, der skal føre 

til en samlet besparelse på ca. 1½ mia. kr. i 2020, har ejendomskontoret, i RAB regi, 

deltaget i udarbejdelse af mulige besparende tiltag. Dette har bl.a. resulteret i, at vi i år har 

måttet sige farvel til nogle gamle leverandører og goddag til nogle nye.  

Det har ydermere ført til nogle besparelser på vores driftsomkostninger, som kan aflæses 

direkte i vores budget oplæg.  

Effektiviseringen vil naturligvis have en indflydelse på vores blå mænds hverdag, dog vil 

det IKKE føre til afskedigelser, da de berørte blå mænd vil blive tilbudt efteruddannelse, 

således at de kan udføre andre arbejdsopgaver, der igen kan føre til yderligere 

besparelser i driftsbudgettet, fortalte formanden. 
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Carlsro, der i dag er overgået til elektronisk flyttesyn og bestyrelsen, har ytret ønske om at 

Carlsro overgår fra NI-ordning til Faktisk istandsættelse, da dette, udover at medføre 

yderligere besparelser for afdelingen, også letter ejendomskontorets arbejde i flyttesager. 

Det vil IKKE blive en udgift for nuværende beboere, pointerede formanden. 

Ejendomsmester Frank Østergaard, præsenterede senere på mødet, forskellen på de 

to ordninger. 

Rotter 

Carlsro har i de forgangne år haft fokus på bekæmpelsen af rotter, hvilket har ført til en 

betydelig nedgang i antallet af rottesager. Beboerne skal stadig være på vagt, da et 

rottepar hurtigt bliver til 1.000 nye rotter på ét år. Det er derfor vigtigt, at alle hjælper til 

med at gøre levebetingelserne for rotterne så dårlige som muligt. Derfor en stor opfordring 

til, at ingen fodrer fuglene, da det tiltrækker rotter.  

Afdelingsbestyrelsen havde i den forbindelse udarbejdet et forslag om forbud mod fodring 

af fugle, som der blev stemt om senere på mødet. 

Formanden opfordrede til, at forsamlingen godkendte forslaget. 

Havegennemgang  

En følge af forsamlingens godkendelse af vores Designmanual i 2014, er at bestyrelsen 

har gennemgået hele Carlsro, med manualen samt det gamle havekatalog på opførte ting, 

i hånden.  

Bestyrelsen/haveudvalget har ikke haft godkendelserne med rundt, da bestyrelsen ikke 

har adgang til informationer om beboerne. 

Carlsro er blevet gennemgået over en længere periode, da det er en tidskrævende affære, 

og det er bestyrelsens fritid, som er brugt på dette arbejde. Hvis der er forhold, der er bragt 

i orden, så skal beboeren ikke foretage sig yderligere, pointerede formanden. 

Denne gang er alt taget med fra manglende vedligehold til haver der ikke er velholdte. 

Også manglende maling af diverse (der er vedligeholdelsespligt i rækkerne på en del ting, 

også selvom man har overtaget det) Derfor er der malingsordning hvert 4. år. 

Det har medført en del havebreve, som fornyeligt er blevet omdelt.  

Naturligvis har det medført en del storm på bestyrelsens kontor og ejendomskontoret, da 

bestyrelsen godt er klar over, at vi med havebrevet, er trådt ind på de enkelte beboers 

domæner og har pålagt dem at rette ind efter afdelingens bestemmelser, dette har vi gjort 

for at være medvirkende til at stoppe en del nabostridigheder og håber at det vil føre til et 

fælles fodslag os beboere i mellem.  

Ønskescenariet er, at vi fremadrettet, kan opnå et ensartet og præsentabelt Carlsro, sagde 

formanden. 
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Afslutning – tak 

Formanden afsluttede beretningen med at orientere om, at han på dette beboermøde 

stoppede som formand pga. hændelser i hans privatliv. 

Der blev sagt tak til bestyrelsen, kontoret og de blå mænd for godt samarbejde. 

Formanden satte beretningen til debat. 

Havebreve 
Der var en del spørgsmål vedr. de omdelte havebreve, og bestyrelsen gjorde opmærksom 
på, at hvis havebrevet er uforståeligt opfordres beboerne til at skrive til bestyrelsen, og de 
vil derefter modtage svar så hurtigt som muligt. 
Bestyrelsen kunne ikke gå ind i enkeltstående sager på mødet. 

 
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for 2018/2019, samt en kort orientering  
    om regnskabet for 2016/2017. 
 
Gennemgang af driftsbudgettet v. Lisbeth Mathiesen. 
 
Budget for 2018/19: 

Der blev gjort opmærksom på, at budgettet var udarbejdet i samarbejde med 

afdelingsbestyrelsen og indeholdt en huslejestigning på 2,94 %. (1 % = 561.000 

kr./546.000 kr. i 2017/18). 

Stigningen i budgettet skyldes primært stigende udgift til: 

- Vand (konto 107, forventet højere forbrug og prisstigning). 

- Bidrag til boligorganisation (konto 112), det skyldes at alle boligafdelinger i RAB nu 

skal betale til selskabets dispositionsfond, 566 kr./bolig/år.  

(Det skal Carlsro også fordi de helhedsplaner, som er i gang i selskabet blandt 

andet henter midler i selskabets dispositionsfond, og når den fond er under et vist 

niveau, så siger lovgivningen, at alle afdelinger i selskabet skal betale de 566 

kr./bolig/år, fremførte Lisbeth Mathiesen). 

- Henlæggelserne til vedligeholdelse (konto 120), blandt andet er der flyttet 1,5 mio. 

kr. fra konto 115, almindelige vedligeholdelse. 

- (indtægt resultatkonto på 120.000 kr. = 40.000 kr. = mindre end 0,1 %). 

 

Udgifter der falder: 

- Renholdelse (konto 114), da rengøringen i hele selskabet har været i udbud, falder 

denne post med ca. 400.000 kr. 

- Almindelig vedligeholdelse (konto 115), er flyttet til konto 116/120 

- Afvikling af lån til forbedringsarbejde (konto125-128): Lån i selskabets 

dispositionsfond, med en årlig udgift på i alt 359.000 kr. er tilbagebetalt med 

overskud.  
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- omlægning af lån til faldstammer og facaderenovering giver en besparelse på 

642.000 kr. (samt køkken/bad lån registreret som fremmed finansieret og ikke lån af 

egne midler). 

 

Vedligeholdelsesarbejder i langtidsbudgettet for 2018/19: 

- Vedligeholdelse legepladser, 306.000 i både 18/19 og 19/20. 

- Nye tage på institutionerne, selskabslokale og Carlsrohallen i 2019/2020, 

i 18/19 Skiftesporet, resten i 19/20. 

- I år malerordning for rækkehusene (hvert 3. år). 

- Branddøre i hybler og erhverv 219, 1. sal. 

- Ny varmtvandsbeholder og varmepumpe i varmecentral. 

 
Forsamlingen vedtog afdelingsbestyrelsens forslag til budgettet med en huslejestigning  

på 2,94 %. 
 
Kort orientering om regnskabet v.  Lisbeth Mathiesen. 
 
Regnskab for 2016/17: 

Regnskabet var godkendt af afdelingsbestyrelsen, og var blot til orientering, sagde 

dirigenten. 

Carlsro havde i regnskabet for 2016/17 et overskud på knap 700.000 kr. (683.238 kr.) 

Den primære grund til overskuddet er mindre udgifter til ejendomsskatter, (beboerne har 

fået nedsat grundværdien) og renovation i forhold til det budgetterede. Desuden var der 

øgede indtægter fra selskabslokaler og vaskerier. 

Til gengæld var der øgede udgifter til renholdelse. 

Overskuddet er brugt til afvikling af diverse gældsposter, herunder et lån i selskabets 

dispositionsfond. 
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5.   Behandling af indkomne forslag: 
 
Forslag 1. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om ændring af Ordensreglementet, fodring af fugle. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 2. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om ændring af Ordensreglementet, placering af parabol. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 3. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om ændring af Ordensreglementet, parkering af campingvogne. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 4. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om skift af istandsættelsesordningen og ændring af Vedligeholdelsesreglementet. 

Forslaget blev ikke vedtaget 

Stemmerne blev fordelt således: 192 nej, 150 ja og 9 blanke stemmer. 
 

 

Forslag 5. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om ændring af Vedligeholdelsesstandard. 

Forslaget blev vedtaget. 
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Forslag 6. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om ændring af Råderet. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Forslag 7. 

Fra afdelingsbestyrelsen. 

Forslag om ændring af Ordensreglementet, parkering. 

Forslaget C blev vedtaget. Ordningen opsiges snarest. 

 

Forslag 8.  

Marlene Klarskov Pedersen, RP 214. 

Forslag om afskaffelse af parkeringsordningen i Carlsro. 

Se forslag 7. 

 

Forslag 9. 

Palle Aarfelt, RP 214. 

Forslag om at tilføje farven mørkegrøn i Designmanualen til haveskure og havelåger 

i haven.  

Forslaget blev vedtaget, men er under forudsætning af, at Rødovre Kommune godkender 

forslaget jf. Lokalplan 56. 

 

Forslag 10. 

Johnny Jacobsen & Charlotte Thansen, LV 65. 

Forslag om at tilføje farven transparent brun i Designmanualen til maling af træværk, 

udestue, terasse, overdækket terasse og skur. 

 

Forslaget blev vedtaget, men er under forudsætning af, at Rødovre Kommune godkender 

forslaget jf. Lokalplan 56. 
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Forslag 11. 

Jette & Jørgen Andersen, LV 29. 

Forslag om at tilføje farven Alme-grøn i Designmanualen. 

Forslaget blev vedtaget, men er under forudsætning af, at Rødovre Kommune godkender 

forslaget jf. Lokalplan 56. 

 

Forslag 12. 

Maria Brask, RP 222. 

Forslag om: 

A. tilladelse til at bygge havelåge i forhave i byggelinjen. 

B. hæk/levende hegn i forhave og flere typer levende hegn fx bøg. 

C. tilladelse til hegn i forhave/byggelinjen maks. 120 cm. 

 

Forslagene blev vedtaget, men er under forudsætning af, at Rødovre Kommune 

godkender forslaget jf. Lokalplan 56. 

 

Forslag 13. 

Louise & Melanie Skjøtt, LV 545. 

Forslag om skater- rulleskøjte- og trickløbehjulsrampe i Carlsro. 

Der er ikke afsat midler til projektet i indeværende regnskabsår. Men forsamlingen vedtog 

at, bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget bl.a. pris og beliggenhed og vil 

præsenterer forslaget på afdelingsmødet 2019. 

 

Forslag 14. 

Bent Liljeqvist, LV 241. 

Forslag om at udsende gældende regler til beboerne vedr. græsslåning og 

klipning af hæk. 

Forslaget blev taget til efterretning, og nyt opdateret Ordensreglement er på vej ud til alle 

beboere. 
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Forslag 15. 

Palle Aarfelt, RP 214. 

Forslag om at kunne låne fællesfaciliteterne (med kort varsel) 4-5 gange om året 

til klubberne i Carlsro. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 

Bestyrelsen indstillede Peter L. Sørensen, og han blev valgt som formand i 2 år. 

 

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
 

På valg var: Peter L. Sørensen (modtager genvalg),  

Flemming Bertelsen (modtager genvalg), Gert Schmidt-Petersen (modtager genvalg) og 

Karin Bregendahl (modtager genvalg).   

Da Peter L. Sørensen blev valgt som formand blev salen bedt om at vælge et nyt medlem 

til bestyrelsen.  

Alex Thaysen-Jensen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem i 2 år. 

Flemming Bertelsen, Gert Schmidt-Petersen og Karin Bregendahl blev alle 

genvalgt for 2 år (uden modkandidater). 

 

8. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
 
Salen valgte Benny Frederiksen som 1. suppleant og Kurt Oppenheuser  
som 2. suppleant.   
 
9. Eventuelt.  
 
 
 
Mødet sluttede kl. ca. 23.00  
 
 

 
    Som dirigent: 

 
 
 

    Lisbeth Mathiesen, DAB 


