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NOVEMBER 2018 

 

Rødovre almennyttige Boligselskab 

Afdeling CARLSRO 

 

 

REFERAT til ordinært bestyrelsesmøde 

 
 

Torsdag den 29. november 2018, kl. 18.00 

 

Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 

medarbejderobservatør Bo Heilesen. 

Referent: Bestyrelsessekretær Carina Sciacca.  

Ordstyrer: FB. 

Afbud:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN  
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1) Nyt fra ejendomskontoret  –  FØ (o) 

 Herunder fast Budgetopfølgning, Status/økonomi ved dødsboer, rottesager og   

 skimmelsager (lister over dødsboer medsendes min. 4. gange årligt i februar,  

 maj, august og november) samt Effektiv drift – Bilag 1, 2 og 3. 

 

  a) Håndtering af haveaffald (b) – Bilag 4.  

Beboerne modtager brev om emnet i december 2018, og brevet indsættes også 

i Velkomstmappen. 

b) Indkøb af græstørvsskærer (b) – (uden bilag). 

 Det blev besluttet, at indkøbe græstørvsskærer. 

c) Orientering om sager fra Ejendomskontoret (o) – (uden bilag). 

Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden.  

 

2) Godkendelse af referat fra 24. oktober 2018 (b) – Bilag 5. 

 Referatet blev godkendt. 

 

3) Ansøgning om tilskud fra Carlsro Creativ Club (o) – Bilag 6. 

 Der gives tilskud efter gældende regler. 

 

4) Indkøb og opsætning af skraldespande – genoptaget fra mødet i oktober 2018 

(o/b) - PLS (uden bilag). Punktet genoptages på mødet i januar 2019, hvor priser og 

modeller præsenteres. 

 

5) Henvendelse fra beboerne i Langhuset – halvtagene over terrasserne (b) – Bilag 7 

 Punktet blev behandlet under punkt 7. 

 

6) Status på renovering af tag ved butikker i Langhuset samt nedtagning DAB skilt - PLS (o/b)  

Bilag 8). Da taget er under reparation, er skiltet nedtaget midlertidig. Skiltet er p.t. 

under opbevaring.  Punktet genoptages på mødet i januar 2019, hvor bl.a. prisen for 

istandsættelse af skiltet drøftes. Beboeren modtager svar. 
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7) Orientering fra Formanden og øvrige (o/b) 

 Afskærmning af haver i Langhuset. Herunder vedligehold af hegn. 

 Bestyrelsen har ikke p.t. fastlagt sig på en endelig løsning. Der arbejders på en 

løsning som kan lette arbejdsbyrden for disse boliger ved hækklipning. Punktet 

genoptages på mødet i februar 2019. Beboerne modtager svar.  

 

 Udskiftning af legepladser i Carlsro. 

 Udvalget arbejder videre med mellemstykket. 

De eksisterende legepladser vedligeholdelse løbende. 

 Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden.  

 Røgalarmer blev drøftet og genoptages som punkt på mødet i januar 2019. 

 

Årshjul vedlagt. Bilag 9. 

 

8) Helhedsplan (o) 

Fast punkt med orientering fra Styregruppen  –  (uden bilag). 

 

9)  Udvalg og arbejdsgrupper (o) 

Liste over udvalg og arbejdsgrupper vedlagt. Bilag 10. 

 

  

10) Eventuelt (o).  


