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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

JANUAR 2015 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 29. januar 2015, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine samt 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud: JL. 

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af 
regnskabsoversigten. 
 

Gennemgået. 
For at lette læsningen af regnskabet 
ønskes en højrestilling af 
økonomikolonnerne. 
 

DTH   
 

B. Drøftelse af ny plads til container 
v. Langhuset. Genoptaget fra 
mødet i november 2014. 
 

Af de to forslag vælges placeringen 
længst fra Langhuset.  
Af hensyn til støj ønskes containeren 
placeret i et lukket skur. Det undersøges 
om der kan skaffes en anden 
containertype med træk. 
Skuret aflåses og kan kun benyttes ved 
hjælp af den chip, som beboerne i 
Langhuset har.  
Det mest hensigtsmæssige tidspunkt for 
tømning undersøges. 
Frekvensen for tømning kan muligvis 
nedsættes større container og når 
eksternes brug af containeren forhindres.  
 

DTH 

C. Status på affaldssortering: 

 Langhuset  

 Rækkehusene – behandles under 
sag 3. 
Uden bilag. 
 

Gravearbejdet v. Langhuset forventes 
påbegyndt i uge 7 og afsluttet i uge 9. 

 

D. Status økonomi ved dødsboer. 
Listen gennemgås. 
 

Taget til efterretning.  

Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 27. november 2014.  
 
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale. 
 

 Referaterne blev godkendt.  

Sag 3 – Rødovre Kommunes forslag om 
pilot projekt om affaldsøer i 
rækkehusene. 
  

Det blev besluttet, ikke at deltage i 
kommunens pilotprojekt med øer, som vil 
være til store gene for beboerne. 
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 Det anbefales, at fastholde den 
allerede indgåede aftale om to 
containere ved hver bopæl. 
Uden bilag.  

Den allerede indgåede aftale om to 
containere ved hver bopæl fastholdes. 
 
 

Sag 4 – Bagperronen/Dagpleje, BG 
Jensens vej 9 søger om at opføre nyt 
skur til erstatning for det eksisterende. 
 
Det indstilles; at ansøgningen 
imødekommes på betingelse af, at skuret 
males sort eller hvidt jf. Designmanualen. 
Bilag: Ansøgning.  
 

Ansøgningen imødekommes på 
betingelse af, at Designmanualen 
efterleves. Designmanualen vedlægges 
svaret. 
 

BDJ/DAB   

Sag 5 – Ansøgning om tilskud fra 
Beboerhuset. Genoptaget fra mødet i 
november 2014. 
 

Et flertallet i bestyrelsen besluttede, at 
yde et tilskud til beboerhuset på 5.000,- 
kr. og at det må betragtes som sidste 
gang at der tildeles fuldt tilskud, idet 
bestyrelsen ønsker at der skal gælde 
ensartede regler for samtlige klubber.  
 

 

Sag 6 – Ansøgning om tilskud fra Carlsro 
Motor Club. 
 

 Det indstilles; at yde tilskud til 
klubben jf. gældende regler for 
klubtilskud. 

 

Indstillingen blev godkendt. 
CMC opfodres til at kvalitetssikre 
medlemslisten. 

 

Sag 7 – Forespørgsel om udlejning af 
det gamle malerværksted. 
Niels-Erik Abcell, LV 255 har spurgt 
ejendomskontoret om muligheden for at 
leje lokalet. 
Det indstilles; 

 at bestyrelsen tager stilling til om 
lokalet kan udlejes 

 at bestyrelsen drøfter 
huslejeniveauet på baggrund af 
DABs vurdering. Bilag vedlagt 

 

Niels-Erik Abcell forlader lokalet under 
drøftelsen. 
 
Bestyrelsen ønsker ikke p.t. at leje ud til 
erhverv. Hvis dette ændres senere 
ønsker bestyrelsen, at alle skal have 
mulighed for at søge om lokalet. 
 
Niels-Erik Abcell deltager igen i mødet. 

 

Sag 8 – Nyt fra YouSee. Uden bilag. 
 

Der afholdes Åbent Hus medio april. PLS 

Sag 9 – Velkomstmappe til Carlsro, som 
udleveres til nye beboere. 
Uden bilag. 
 

Et udvalg som skal udarbejde en 
velkomstmappe blev nedsat: FHM, BB, 
MH. Formand PLS. 

 

Sag 10 – Status på grøn plan 2014. 
 

Gennemgået.  
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Sag 11 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
 
Liste fra 18. december 2014 er vedlagt. 

Listen blev gennemgået.  
 
 

Sag 12 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
 Uden bilag. 
 

  

A. Beboeraktiviteter 
 

Fastelavn afholdes søndag den 15. 
februar kl. 14. 
Det blev besluttet, at booke Sprælle til 
julefesterne for 2016 & 2017 år. (Han er 
allerede booket for 2015). 

 

B. Økonomi 
 

  

C. Hjemmesiden 
 

Udvalget ønsker nye fotografier til 
hjemmesiden og det blev godkendt. 
 

 

D. Klubber 
 

Der afholdes møde med klubberne 
tirsdag den 3. marts. 
 

 

E. Vaskeri – behandles på lukket 
dagsorden 
 

  

F.   Multibane   

     G. Arbejdsgruppe for vejsikkerhed v. 
          Langhuset svinget (PLS, JB &    
          NEA) 

 
     H. Arbejdsgruppe vedr. forpladsen v.  
          selskabslokalerne (JR, PLS, JD,    
          DTH & BDJ) 

 
     I. Arbejdsgruppe vedr. affaldsforsøg 

  (DTH, NEA og JR) - behandles    
  under sag 3. 

  

     J. Kommunikationsudvalget 
        (Punktet er tilføjet efter udsendelse 
        af dagsordenen). 
 

Der arbejdes på artikler vedr. årets gang i 
bestyrelsen og nye tiltag. Input ønskes fra 
alle. 
 

 

Sag 13 – Årshjul. 
 

  

Eventuelt.  
Uden bilag. 
 

Registrering af bilerne i de udlejede 
garager vil ske i løbet af første halvår 
2015. 
Alle tilmeldinger til. div. arrangementer 
varetages fremover af bestyrelsens 
sekretær. 
 

Ejen-
doms-
kontoret 

 
Næste møde er torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.30. 
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