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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

JUNI 2015 
REFERAT til ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 25. juni 2015, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
  
AFBUD: NEA. 

  
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af regnskabet.  
 

Udsat til mødet i august.  

B. Status økonomi ved dødsboer. 
 

Udsat til mødet i august.   

C. Ombygning/reorganisering af 
ekspeditionen på ejendoms-
kontoret. 
(Uden bilag). 
 

Beboerne har taget god imod de nye 
åbningstider på kontoret. 
Der indhentes nyt tilbud på skranke til 
ejendomskontoret. 

 

Sag 2 – Godkendelse af referater af: 
 

A. Ordinært møde den 28. maj 2015.  
B. Lukket dagsorden med 

personale. 
C. Vedlagt tilrettet forretningsorden, 

kodeks samt oversigt over 
udvalg. 

 

Godkendt.  

Sag 3 – Temaaften for store 
boligafdelinger. 
Der skal tages stilling til om afdelingen 
ønsker at deltage i et netværk for store 
boligafdelinger. 
 

Ingen interesse p.t.  

Sag 4 – Nye vaskepriser 
Det indstilles, at forslag til nye 
vaskepriser godkendes. 
Bilag med forslag udsendes inden 
mødet. 
 

Punktet udsættes til mødet i august. I 
vaskeprisen indregnes udgiften til nye 
maskiner og forbrug fordelt over 10 år.  
 

 

Sag 5 – Status på foredraget om Carlsro 
(Uden bilag). 
 

30. september fra kl. 19-21.  

Sag 6 – Status på kørsel på stierne 
(Uden bilag). 
 

Pr. den 1. juli udstedes der bøder for 
kørsel på stierne, gælder biler og 
campingvogne. 
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Sag 7 – Orientering om at Carlsro Travel 
Club nedlægges, og Carlsro Rejseklub 
etableres. 
 

Taget til efterretning.  

Sag 8 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 

 Mail modtaget fra suppleanten 
 

Der er RAB konference den 3. oktober i 
Odense Voldsmose. Emnet er ”utilpasset 
unge”. Der er fest om aftenen i Carlsro 
Hallen. 
Mail fra suppleanten taget til efterretning. 

 

Sag 9 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
  

  

A. Beboeraktiviteter (JR, MH, BB & 
CASC). 
 

Intet nyt p.t.  

B. Økonomi (BDJ, JR, NEA & PG). 
 
 

DAB har pr. 1.7. omlagt lån, som 
forventes at give en besparelse på ½ mil. 
om året. 
 

 

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

Intet nyt p.t.  

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

Intet nyt p.t.  

E. Klubber (BDJ, NEA, JJ & PG). 
 

Overført til lukket dagsorden.  

F. Opfølgning på og implementering 
af designmanual (PLS, PG, BB, 
JJ, MH & FØ). 
 

Ved fotoregistreringen i 2014 var ikke alle 
fotos tilstrækkeligt oplysende. Derfor 
foretages omfotografering. Der er 
udsendt varslingsbrev til beboerne. 
 

 

G. Arbejdsgruppe for motion 
(PLS, BB, & NEA). 
 

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

I. Arbejdsgruppe for affaldsforsøg 
(NEA og JR).  
 

J. Arbejdsgruppe for velkomstmappe 
(PLS, BB, JH, PG og MH). 
 

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

 
L. Arbejdsgruppe for seminar 2015. 

(BDJ, PLS, JR & FØ). 
 

Intet nyt p.t. 
 
 
Forventet opstart mandag den 13. juli. 
 
 
Affaldsspande leveres sidste uge i 
oktober. 
 
Intet nyt p.t. 
 
 
Intet nyt p.t. 
 
 
 
Der er planlagt seminar den 24. og 25. 
oktober. 

 

Eventuelt.    

 
Næste møde er torsdag den 27. august 2015 kl. 17.30. 
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