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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

MARTS 2016 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 31. marts 2016, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen.  
 
Afbud: Frank Østergård, Niels-Erik Abcell, Jens Larsen og Per Garder.  
 

  
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af regnskabet.  
Konto 115 og 116. 
 

Gennemgået.  

B. Status økonomi ved dødsboer, 
rottesager og skimmelsager. 
 

Gennemgået.  

C. Øvrige sager. 
1.  Nedlægning af kommunal  
belysning i Carlsro. 
 

Drøftet 
 

 
 
 

Sag 2 – Godkendelse af referater fra: 
 

A. Ordinært møde den 25. februar 
2016.  

B. Lukket dagsorden med 
personale. 
 

Godkendt.  

Sag 3 – Istandsættelse ved NI-beløb 
versus faktisk istandsættelse. 

Efter indførsel af elektronisk flyttesyn vil 
det være en fordel for afdelingen at 
overgå til faktisk istandsættelse. 
Kontorchef Anders Holmgren er inviteret 
til drøftelse af dette punkt. 
 

Forslag om overgang til faktisk 
istandsættelse fremsættes på afd. mødet 
som et forslag fra RAB.    
 

 

Sag 4 – Hurtigere betaling af 
vaskeriforbruget. 

I dag afregnes vaskeriforbruget over 
huslejen tre måneder efter forbruget har 
fundet sted, som eksempel betales med 
huslejen for marts vaskeriforbruget for 
november.  
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Det indstilles, 
1. at vaskeriforbruget betales så hurtigt 
som muligt dvs. efter en måned 
 
2. at indhentningen af de manglende 
måneders betaling sker over to måneder  
 
3. at det iværksættes fra betaling af 
huslejen for maj måned 
 
4. at der informeres herom i 
beboerbladet der udkommer ultimo april. 
(Uden bilag). 
 

Indstillingerne blev godkendt. 
Beboerne orienteres også ved omdelt 
brev. 
 
 

BDJ/ 
CASC 
 

Sag 5 – Forslag til ændring af 
Ordensreglement vedr. parkering. 

Ved Langhuset, på Lucernestien og 
Borgmester G. Jensens Vej ned til den 
første containerplads, er der 
parkeringsrestriktion i form af en times 
parkering ved brug af P-skive. Beboere 
kan parkere ubegrænset ved registrering 
af sin bil. På Ejendomskontoret 
udleveres 24-timers parkeringsbilletter, 
som kan benyttes til beboernes gæster. 
 

Forslag udfærdiges til afd. mødet. 
 
 

CASC 

Sag 6 – Ansøgning fra Rejseklubben om 
afholdelse af loppemarked lørdag den 
30. april 2016. 
 

Ansøgningen blev godkendt.  CASC 

Sag 7 – Budgetseminar. (Uden bilag). 
 

Oversigt over nye udgiftsposter som 
opfølgning på markvandringen og 
ejendomskontorets anbefaling 
rundsendes inden budgetseminaret. 
Fremadrettet skal oversigten udarbejdes 
efter markvandring  
Det noteres i årshjulet. 
 

 
BDJ 
CASC 

Sag 8 – Helhedsplan (fast punkt).  
 
Orientering om status. 
 

Gennemgået og drøftet. Næste 
styregruppemøde er den 20. april. 
 

 

Sag 9 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
A.  
B.  

Invitation til Christiansborg om hvordan 
påvirker asylpresset vores boligområde. 
Tilmelding. 
 
Lørdag den 8. oktober afholder DAB den 
lille konference på Rødovre Gård.  

 
 
CASC 

Sag 10 – Udvalg/arbejdsgrupper.  
  

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 

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

 

  

C. Udvalg for 
kommunikation/beboerblad. 

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

  

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
BB, JH, PG & CASC. 
 

Hver gang der udsendes skrivelser til 
beboerne sendes kopi til webmasteren i 
Word format.  

CASC/JH 

E. Klubudvalg. 
Opfølgning fra klubledermødet, 
herunder stillingtagen til udstyr og lån 
af selskabslokalet to gange om året. 
Se bilag – resume fra mødet. 

 
Formand: BDJ 
MH, NEA, PG & JJ. 
 

Det blev besluttet, at tildele alle klubberne 
muligheden for at leje selskabslokalerne 
to gange om året uden beregning. 
I særlige tilfælde kan hallen lånes. 

 
Ligeledes er Rejseklubben velkommen til 
– i forbindelse med deres årlige 
Generalforsamling - at låne toiletterne 
ved selskabslokalerne, såfremt lokalerne 
ikke er lejet ud. 
 
Klubberne orienteres herom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASC 
 

F. Haveudvalg. 
 

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

Punktet drøftet på mødet i april 2016 og 
udvalget afsætter dage til rundgang på 
næste møde. Opstart ca. primo juni. 

PLS 

G. Udvalg for husdyrhold. 
Formand: MH. 
BB. 
 

  

H. Arbejdsgruppe vedr. 
velkomstmappe. 

 
Formand: BB 
PLS, MH, PG & JH. 

DABs klageformular fremsendes til PLS. 
Formularen fremsendes også til BB samt 
teksten om beboerklager fra beboerbladet 
december 2014. 
Mappen suppleres med information om 
dannelse af ny klub. 

CASC 
 
 
 
BDJ 

Eventuelt.  
 

Nyt punkt til mødet i april 2016. 
Håndtering af vindfang ved fraflytning. 
 

 

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