
1 

Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

NOVEMBER 2015 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 26. november 2015, kl. 17.30 – sidste møde før jul. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen.  
 
Afbud: JL og JR. 
 

  
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af regnskabet.  
Konto 114 til 116. 
(Uden bilag). 
 

Drøftet.  

B. Status økonomi ved dødsboer. 
 

Gennemgået.  

C. Nye betingelser og pris for 
afdelingens el-stikledningsaftale. 
Det indstilles at tiltræde den nye 
ordning. 
(Uden bilag).  
 

Aftalen blev tiltrådt.  

D. Varme i Klubhuset. 
Der opvarmes i dag med el, 
hvilket er en dyr løsning. 
Besvarelse ved at overgå til 
centralvarme drøftes. 
 
(Uden bilag).  
 

Forslaget blev vedtaget.  

E. Håndværkerfradrag. 
Folketingets beslutning om 
fradraget drøftes. 
 

Der indrykkes en artikel om emnet i 
beboerbladet. 

BB 

F. Elevatorservicekontrakt. 
Information om udgifterne til 
elevatorfirmaet. 
 

Drøftet.  

G. Øvrige sager. 
1. Opvaskemaskine til Klubhuset. 
2. Nye åbningstider i vaskeriet. 
 

1. Ansøgning om opvaskemaskine til 
Klubhuset blev godkendt. Der installeres 
en sommerhusmodel pga. pladsmangel.  
2. Der har i en prøveperiode været åbent 
til kl. 23. Men der har været meget få 
brugere af vaskeriet i det sene tidsrum. 
Derfor blev det besluttet, at lukke kl. 22. 
Nye åbningstid bliver fra kl. 6.00-22.00. 
Åbningstiderne noteres i Beboerbladet. 
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Sag 2 – Godkendelse af referater fra: 
 

A. Ordinært møde den 29. oktober 
2015.  

B. Lukket dagsorden med 
personale. 
 

Referaterne blev godkendt.  

Sag 3 – Drøftelse af mulighederne for at 
vælge skyllemiddel i vaskemaskinerne til 
eller fra. 
 
(Uden bilag).  
 

Punktet tages op igen, når leverandøren 
har leveret endeligt materiale. 
 
 
 
 

PLS 

Sag 4 – Henvendelse fra Første Skridt 
en frivillig forening som yder økonomisk 
rådgivning. 
 
Der indstilles, at godkende foreningens 
ønske om at opstille en stand foran 
Langhuset den 12. december fra  
kl. 10-12. 
 

Indstillingen blev godkendt. 
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Sag 5 – Erhvervslejere og skiltning 
(fra mødet i oktober). 
 
Drøftelse af skiltningen i Langhuset. 
 

Arbejdsgruppen kom med et forslag som 
blev vedtaget. 
Fremtidige lejere kan opsætte skilte  
(på baldakinen) – hvid skrift på sort 
baggrund. Det kan evt. være med eller 
uden lys i skriften. 
Det er ikke tilladt med reklamespots fra 
andre firmaer på selve skiltet. 
 
På ruderne på 1. sal kan man benytte 
sort og hvid film/skrift. Ingen 
reklamespots fra andre firmaer er tilladt. 
 
Ændringen skrives i lejekontrakten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDJ 

Sag 6 – YouSee omdeling af materiale. 
 
Drøftelse af omdeling til Carlros beboere. 
(Uden bilag).  
 

Et flertal i bestyrelsen besluttede, at 
YouSee må rundsende et brev til 
beboerne, hvor beboerne tager stilling til, 
om YouSee må kontakte dem direkte. 
Bestyrelsen skal godkende brevet før 
omdelingen til beboerne. 
 
 
 

PLS 

Sag 7 – Forespørgsel fra 
Pensionistklubben om leje af 
selskabslokalerne onsdag den 
2. december. 
 
Det indstilles at forespørgslen 
godkendes. 
 
 

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

Formanden orienterede om nyt fra sidste 
RAB-bestyrelsesmøde den 19. 
december. 

 

Sag 9 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
  
 

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 

Formand JR.  
JR, BB, CASC. 
 

Julefesterne er vel gennemførte.  

B. Økonomiudvalget 
(Markvandring = 
bygningsgennemgang). 
 
Formand: BDJ  
JR, NEA & PG. 

 

  

C. Udvalg for 
kommunikation/beboerblad. 

 
Formand: BDJ 
JR, MH, BB, PG & CASC. 
 

Udkommer inden jul.  

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
BB, JH, PG & CASC. 
 

Siden er opdateret.  

E. Klubudvalg. 
 
Formand: BDJ 
MH, NEA, PG & JJ. 
 

 
 

 

F. Haveudvalg. 
 

Formand: PLS 
JL, PG, BB, JJ, MH & FØ. 
 

  

G. Arbejdsgruppe for skiltning. 
 

Formand: PLS 
BB. 
 
 

 

Arbejdsgruppen vil ikke fremgå på næste 
møde. 
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H. Arbejdsgruppe for husdyrhold. 
 

Formand: MH 
BB. 
 

  

I. Arbejdsgruppe for motion. 
 

Forslag drøftet. 
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Formand: PLS 
BB, & NEA. 
 

Tjek på budgetseminaret, om beløbet er 
afsat i langtidsbudgettet.  

J. Arbejdsgruppe vedr. 
affaldsforsøg. 

 
Formand: JR 
FØ og NEA.  
 

  

K. Arbejdsgruppe vedr. 
velkomstmappe. 

 
Formand: BB 

 
PLS, MH, PG & JH. 
 

  

L. Arbejdsgruppe for vejsikkerhed v. 
Langhuset (svinget). 

 
Formand: PLS 

 
JB, FØ & NEA. 
 

  

M. Arbejdsgruppe for 
parkeringsforholdene i Carlsro. 

 
Formand: MH 
PG. 
 

  

Eventuelt.  

 
 

  

 
Næste møde er torsdag den 28. januar 2016 kl. 17.30. 
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