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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

FEBRUAR 2015 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 26. februar 2015, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine samt 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud: FHM og JL. DTH ferie. 
 

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

Mesterassistent inviteres til deltagelse i 
bestyrelsesmøderne, indtil ny 
ejendomsleder starter. 
 

BDJ 
 

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af 
regnskabsstatus. 
 

Gennemgået.    

B. Udskiftning af energimålere. 
Tilbud fra ista Danmark 
gennemgås. 
 

Det blev besluttet, at acceptere det 
fremsendte tilbud udskiftning af 
energimålere i rækkehusene. 
  
Ejendomskontoret skal tjekke rør omkring 
installationen ved fjernvarmeunitten. 

 
Det er efter mødet undersøgt, om der er 
et tidspunkt hvor udskiftning er mest 
hensigtsmæssig. Udskiftning er 
uafhængig af aflæsningen, så 
inspektøren kan ikke anbefale at vente til 
næste aflæsning. Udskiftning medfører 
lukning for varmen, så det er aftalt med 
leverandøren at starte den 1. maj. 
 

BDJ 
 
 
 
JH 

C. Status økonomi ved dødsboer. 
Listen gennemgås. 
 

Listen blev gennemgået. 
Bestyrelsen ønsker at følge op på 
flytteafregninger og om dødsboer betaler 
ved misligholdelse af lejemålet. 
 
DAB har efter mødet oplyst, at der ikke 
laves en samlet oversigt over hvor meget 
dødsboer betaler, men at dødsboer 
betaler, hvis der er penge i boet. 
Skifteretten sørger for, at regningen for 
misligholdelse betales inden arven 
udbetales til arvingerne. 
 
 
 

BDJ 
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Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 29. januar 2015.  
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale. 
 

Sag 4 – ejendomskontoret skal følge op 
på byggetilladelsen vedr. opførelse af 
skur hos Bagperronen/Dagpleje, 
Borgmester Gustav Jensens Vej 9. 
 
Sag 5 – flyttes til lukket med personale. 
 

DTH/JH 
 
 
 
 
CASC 
 

Sag 3 – Rengøring efter klubberne. 
Genoptagelse af sagen efter at der er 
givet løbende tilbagemelding til 
klubberne.  
Uden bilag. 
 

Det besluttes: 
1. At Pensionistklubben kan forblive i 

Folkekælderen, og at klubben selv 
gør rent efter den standard som 
forlanges. Ordningen kan fortsætte 
under forudsætning af, at der ikke 
modtages klager over rengøringen 
fra de efterfølgende brugere. 
 

2. At Bridgeklubben kan forblive i 
selskabslokalerne til sæson 2015 
slutter ultimo april. Derefter 
tilbydes klubben, at opholde sig i 
Beboerhuset. 

 
Hver tirsdag (t.o.m. maj) og torsdag 
kontrollerer ejendomskontoret v. 
ejendomsleder eller mesterassistent 
rengøringen i hhv. Selskabslokalerne og 
Folkekælderen. 
 
Bestyrelsen ønsker ikke at selskabs-
lokalerne benyttes til klubaktiviteter ud 
over generalforsamlinger. 
 

BDJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sag 4 – SMS-løsning til information af 
beboerne. 
RAB har indkøbt system til udsendelse af 
sms’er til beboerne. Det drøftes, om 
Carlsro vil anvende løsningen på 
nuværende tidspunkt. 
 

Bestyrelsen besluttede ikke at benytte 
løsningen idet:  

 Beboerne modtager sms-
beskeder, også selvom de ikke har 
givet tilladelse. 

 Bestyrelsen fortrækker frivillig 
tilmelding.  

 Systemet udsender til samtlige tlf. 
nr. i en husstand (også børn)  

 Systemet erstatter ikke 
papirudsendelser, så det vil være 
en ekstraopgave med ny udgift. 

 Beboere i Carlsro har allerede 
mulighed for at tilmelde sig 
nyhedsmail på carlsro.dk, hvor de 
kan få samme oplysninger, som 
ved en SMS-løsning. 

 
Systemet blev oprettet på Carlsros 
hjemmeside via DABs hjemmeside 
uden bestyrelsens accept, hvilket 
bestyrelsen finder meget kritisabelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDJ 



3 

Muligheden skal fjernes hurtigst muligt, 
da det kan skabe forvirring for beboerne.  
 

Sag 5 – Lokalplan 131 er vedtaget. 
P-pladser ved Langhuset - drøftelse af 
mulighederne. 
 

Rødovre Kommune har ikke lyttet til 
Carlsros bekymring for p-forholdene ved 
det nye VUC på Tårnvej. 
For at undgå at Langhusets p-pladser 
optages af elever fra VUC besluttes det 
derfor, at indføre en områdeomdelt 
tidsbegrænset parkering ved Langhuset. 
 
Ordningen implementeres ca. tre 
måneder inden VUC er færdigbygget. 
Ordningen udføres som et elektronisk 
parkeringssystem uden omkostninger for 
afdelingen. 
 

PLS 

Sag 6 – RAB-repræsentantskabsmøde 
den 12. marts.  
Forslag om at ændre RABs vedtægter  
§ 9, så Rødovre Kommune ikke længere 
har ret til at udpege et medlem til 
bestyrelsen – se udsendt indkaldelse. 
Uden bilag. 
 

Formanden opfordrede bestyrelsen til at 
deltage. På mødet blev forslaget 
vedtaget. 

 

Sag 7 – Ansøgning fra Børnehuset om 
lån af hallen. 
Det indstilles, at ansøgningen 
imødekommes. 
 

Som konsekvens af de nye regler for lån 
af lokaler skal Børnehuset betale for 
rengøringen af hallen.  
 

JH/YM 

Sag 8 – Udsendelse af post mv. i 
afdelingsbestyrelsens navn. Orientering 
af bestyrelsen. 
 

I den aktuelle sag har YouSee, uden 
afdelingsbestyrelsens vidende, udsendt 
et brev i afdelingsbestyrelsens navn. 
YouSee har efterfølgende beklaget dette 
over for de berørte beboere. 
Ved udsendelse af breve fra 
afdelingsbestyrelsen skal de godkendes 
af formanden og sendes til orientering til 
bestyrelsen inden udsendelse. 
 

 

Sag 9 – Afdelingsmødet 2015.  
 

 Bestyrelsens forslag  

 Hvem er på valg/genopstiller. 
 

 Forslag til forpladsen v. selskabs-
lokalerne  

 Behovet for ny pulje til køkken- og 
badmodernisering undersøges. 

 
Listen over medlemmer på valg blev 
gennemgået. 
 
Der orienteres i næste beboerblad om 
kodekset for afdelingsbestyrelsen.  
 
Det tilstræbes, at afholde afdelingsmødet 
den første onsdag i maj. 
 

BDJ 
 
 
 
 
 
 
 
CASC 
 
 
 
 



4 

Sag 10 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
 

Udlejningsaftale mellem Rødovre 
Kommune og Rødover Almennyttige 
Boligselskab medsendes referatet. 
 
 
 

CASC 

Sag 11 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
 Uden bilag. 
 

  

A. Beboeraktiviteter 
 

Vi står selv for arrangementet til fastelavn 
i 2016. 
 

JR 

B. Økonomi 
 

Som forberedelse til budgetseminaret 
vedlægges langtidsbudgettet til næste 
møde. 
 

CASC 

C. Kommunikation/Beboerblad 
 

  

D. Hjemmesiden 
 

  

E. Klubber 
 

  

F. Vaskeri  
 

  

G.   Multibane 
 

  

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

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

 
     J. Arbejdsgruppe vedr. affaldsforsøg 

  (DTH, NEA og JR). 
 
K. Arbejdsgruppe vedr. velkomst-
mappe 
 

  

Eventuelt.  
Uden bilag. 
 

  

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