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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

APRIL 2015 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 30. april 2015, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård, 
ejendomsmesterassistent Jarl Hansen samt medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud: JH (syg) og JL. 

  
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af regnskabet 
pt. 
 

Gennemgået.  

B. Status økonomi ved dødsboer. 
 

Gennemgået.  

C. Forslag til reduceret åbningstider 
på ejendomskontoret. 
 
Man-, tirs.-, tors- og fredag som i 
dag: kl. 8.00 – 12.00 
Onsdag: Lukket 
Den første onsdag i måneden: 
åbent kl. 17 – 19.  
 
Ejendomskontorets forslag 
skyldes ønsket om at få ro til 
papirarbejdet én dag om ugen 
samt til aftaler ud af huset. 
Forslaget vil også imødekomme 
beboere, som arbejder i 
dagtimerne. 
(Uden bilag). 
 

Forslaget blev vedtaget og træder i kraft 
pr. 1. juni. Åbningstiderne er som følger: 
  
Åbent for personlig henvendelse 
For personlig henvendelser er der åbent 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra  
kl. 8-10. 
 
Åbent for telefonisk henvendelse 
Der er åbent for telefonhenvendelser 
mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra  
kl. 10-12. 
 
Lukkedag 
Onsdag vil ejendomskontoret være 
lukket. 
 
Aftenåbent 
For at tilgodese de beboere, som 
arbejder i dagtimerne, er der aftenåbent 
den sidste torsdag i måneden fra  
kl. 15.30 til 17.30. 
 
Brev omdeles fra ejendomskontoret efter 
afdelingsmødet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASC 

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

Det undersøges, om Rødovre Kommune 
kan udstede bøder til Carlsro for 
fejlsorteret affald.  
 
DAB har efter mødet oplyst, at Rødovre 
Kommune kan opkræve bøder ved 
fejlsortering af affaldet. 

BDJ  
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Rødovre Kommune kontaktes for at få 
mere information om affaldssortering fx 
labels og gerne information på div. sprog. 
 
Containeren foran Langhuset er gennem 
lang tid blevet benyttet groft af folk 
udefra. Derfor blev det besluttet, at fjerne 
containeren helt som forsøgsordning 
startende den 8. maj, hvor det er næste 
tømning af containeren. 
Brev omdeles hurtigst muligt til 
Langhusets beboere. 

 

CASC 
 
 
 
FS/JH 
 
 
 
 
 
CASC 

Sag 2 – Godkendelse af referater af: 
 

A. Ordinært møde den 26. marts 
2015.  

B. Lukket dagsorden med 
personale. 

 

Godkendt.  

Sag 3 – Afdelingsmødet den 6. maj. 
 

A. Indkomne forslag fra  
beboerne vedlagt 

B. Fordeling af roller. 
 

 
 
 

A. Gennemgået og fordelt. 
B. Gennemgået og fordelt. 

 
 

 

Sag 4 – Indførsel af frist ved lån til 
individuel af køkken- og 
badmodernisering. 
 
For ikke at blokere låneadgangen for 
andre indstilles det, at der indføres en 
frist på en måned fra lånetilsagnet er 
givet fra DAB og til at tilbud præsenteres 
for ejendomskontoret. 
Artikel fra kommende beboerblad 
vedlægges til orientering. 
 

Indstillingen blev godkendt  

Sag 5 – Indførsel af afbestillingsgebyr på 
hotelværelserne. 

Der er en stigende tendens til, at 
beboerne afbestiller hotelværelserne. 
For ikke at blokerer for andre beboeres 
mulighed for at leje et værelse og 
reducere administrationen hertil indstilles 
det, at indføre et afbestillingsgebyr. 

(Uden bilag). 
 

Det blev besluttet, at hotelværelserne 
betales forud. Girokort fremsendes og 
skal betales inden 8 dage. Er der ikke 
betalt til tiden annulleres bestillingen af 
værelset. 
 
Det besluttes, at det samme skal gælde 
for bestilling af selskabslokaler.  
 
Punkt til næste dagsorden. Rengøring 
ved bestilling af lokaler i sidste øjeblik.  
8 dages varsel. 
 

 
JH/YM 
 
 
 
 
JH/YM  
 
 
CASC 
 

Sag 6 – Foredrag om Carlsro i 
Carlsrohallen. 
 

Efter sommerferien afholdes et 
arrangementet i Carlsrohallen. DAB 

CASC 
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Det indstilles, at der arrangeres et 
foredrag om Carlsro i stil med det på 
Rødovre Bibliotek den 15. april, evt. i 
forkortet udgave. 
 
(Uden bilag). 
 

inviteres med. Forslag til datoer 2. eller 9. 
september kl. 19-21. 
Foredraget ønskes mere målrettet til 
Carlsro. 
 

Sag 7 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
 

A. Årets grønne fokuspunkter 
B. DABs liste med aktuelle sager 
C. Svar fra Teknisk Forvaltning vedr. 

træerne langs Lucernevej. 
 
Liste fra 15. april vedlagt.  
 

Drøftet.  

Sag 8 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
  

  

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

  

B. Økonomi (BDJ, JR, NEA & JL). 
 
 

  

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

  

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

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den 8. juni forventes ombygningen af 
vaskeriet at starte. Den forventes at vare 
5 uger. 

 

Eventuelt.  
Uden bilag. 
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Næste møde er torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.30. 
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