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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

MARTS 2015 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 26. marts 2015, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsmesterassistent Jarl Hansen samt 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud fra JL. 

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af budgettet. 
 

 
Gennemgået. 

   

B. Økonomi ved dødsboer 
Drøftelse af oversigt over 
flytteafregning efter dødsboer 
samt status. 
Bilag udleveres på mødet. 
 

Gennemgået. Fremadrettet noteres det 
på listen, om der er tale om skimmel eller 
andet. 
 
Alle listerne indgår i dagsordens-
materialet fremover til hvert møde. 
 

 
 
 
 
JH 

C. Udskiftning af traktor. 
Den gamle traktor har udtjent sin 
"værnepligt", da den benyttes 
mest og begynder at blive dyr i 
drift. Ved udskiftning nu, kan 
opnås en god pris for den gamle 
traktor. 
 

Afventer budgetseminar. 
 
Budgetseminaret viste, at udskiftning 
først kan ske i 2015/16 
Det blev aftalt på budgetseminaret, at 
samtlige køretøjer og større maskiner 
medtages i langtidsbudgettet. 

 

D. Status på affaldssortering 
Langhus og rækkehus. 
(Uden bilag). 
 

Langhuset påbegynder sortering efter 
påske. 
Ved udlevering af maling udleveres også 
biospande og majsposer. 
I rækkehusene udføres et pilotprojekt, 
som Rødovre Kommune skal godkende, 
inden hele arbejdet sættes i gang. 

 
 
 
 
PLS 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 26. februar 2015.  
 
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale. 

Tilføjelse til sag 6. CASC 

Sag 3 – Ansøgning fra Børnehuset om 
lån af hallen. 

a. Børnehuset ansøger om at låne 
hallen den 12. juni. 

b. Børnehuset ansøger om at låne 
hallen til to øvedage den 10. juni 
samt den 11. juni fra kl. 10-12. 

Det indstilles, at ansøgningen 
imødekommes, da Badminton Clubben 

Indstillingen blev godkendt. Børnehuset 
skal betale for en slutrengøring. Der 
sendes svarbrev. 

CASC 
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har ferie, og at der skal betales for 
slutrengøring efter sidste brug. 

Sag 4 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
 

Der er modtaget en henvendelse vedr. 
beskæring af træerne på Lucernevej. Der 
sendes brev til Rødovre Kommune med 
bestyrelsens anbefaling om beskæring 
snarest muligt samt svarbrev til beboeren. 
  

CASC 

Sag 5 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
  

  

A. Beboeraktiviteter (JR, JD, MH, 
FHM & CASC). 
 

  

B. Økonomi (BDJ, JR, NEA & JL). 
Som aftalt på sidste møde og som 
forberedelse til budgetseminaret 
vedlægges langtidsbudgettet. De 
sidste tre sider i budgettet 
refererer til langtidsbudgettet. 
 

Der er budgetseminar den 8. april 2015. 
Budgetudkastet blev drøftet. 

 

C. Kommunikation/beboerblad 
(BDJ, JR, MH, BB & CASC). 
 

Beboerbladet udkommer inden 
afdelingsmødet. 

 

D. Hjemmesiden (PLS, BB, JH & 
CASC). 
 

Af hensyn til budgetlægning, undersøges 
det, hvornår kontrakten udløber med 
DanaWeb. 
 

CASC 

E. Klubber (BDJ, JD & MH). 
 

  

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

 
G. Arbejdsgruppe for forpladsen v.  

selskabslokalerne (JR, PLS, JD, 
& BDJ).  
Forslag fremlægges på mødet. 

 
H. Arbejdsgruppe for affaldsforsøg 

(NEA og JR).  
 

I. Arbejdsgruppe for velkomstmappe 
(PLS, FMH, BB og MH). 
 

J. Arbejdsgruppe for vaskeri (PLS, 
BDJ, BB, JL & SA). 
 

K. Arbejdsgruppe for motion 
(PLS, BB, FHM & SA). 
 

Opstart mandag i uge 14. 
 
 
 
Bestyrelsen vedtog, at fremsætte det 
udarbejdede forslag til ny forplads som 
forslag til afdelingsmødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
JR 
 

Eventuelt.  
Uden bilag. 

Leje af selskabslokalerne: 
Bestyrelsen vedtog, at lejeprisen for 
anden dagen er 50 % af lejeprisen.    

BDJ 

Næste møde er torsdag den 30. april 2015 kl. 17.30. 
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