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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO  

AUGUST 2016 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 25. august 2016, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen. Referent: Carina Sciacca. 
 

  
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. 
Listerne medsendes, som noget nyt, 
kun hvert kvartal. 
 

Gennemgået.  

C. Forespørgsel fra kommunen om 
overdækning ved dagplejemødrene. 
Bag hallen, inde på deres legeplads, 
ønsker de en overdækning med 
belægning af sort tagpap.  
Se tegning og fotos. 
 

Det blev besluttet, at give tilladelse på 
betingelse af, at Designmanualen 
følges som alle andre lejere (åben 
overdækning). 
Det undersøges, om overdækningen 
giver anledning til udgift for Carlsro i 
form af fx forøget ejendomsskat el. 
lign. 
 

FØ 
 
 

D. Vuggestuen i Langhuset ønsker 
tilladelse til at fælde 3 æbletræer, se 
foto. Begrundelsen er, at det 
tiltrækker hvepse. 
 

Det blev besluttet, at give tilladelse til 
af fælde de tre æbletræer på 
betingelse af, at der plantes tre 
hjertetræer i stedet for. 

FØ 

E. Drøftelse vedr. placering af 
antennestik i Langhuset. 
 

Set i lyset af den kommende 
helhedsplan blev det besluttet, ikke at 
foretage ændringer på nuværende 
tidspunkt. 
 

 

F.  Opgradering vedr. alarm. 
 

Det blev besluttet, at opgraderer 
systemet på Ejendomskontoret. 
 

FØ 

Sag 2 – Godkendelse af referater fra: 
 

A. Ordinært møde den 29. juni 2016. 
 

B. Lukket dagsorden med personale. 
 

 
 
 

 
 
A. Sag 3 fra åben dagsorden i juni. 
Regler for lån af borde og stole.  
 
Punktet genoptages, når Ejendoms-
kontoret har mere konkret information 
(tidsforbrug) eller forslag til en anden 
løsning. 

 
 
CASC 
Tilretter 
referatet. 
FØ  
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Sag 3 – Drøftelse af flere kabeludbydere i 
Carlsro. (Uden bilag). 
 

Der gives tilladelse til kommunens 
lukkede interne kommunale system 
(fibernet) til vuggestuen i Carlsro. 
 
Hvis beboere ønsker anden 
kabeludbyder, er de velkomne til 
at stille forslag herom på et 
afdelingsmøde. 
 

DAB 
PLS 
 
 
CASC 

Sag 4 – Status på parkeringsordningen. 
(Uden bilag). 
 
 
 

Drøftet. 
Opdaterede informationer kan ses på 
Carlsros hjemmeside. 
Orientering om 72 timers 
parkeringsbilletter udsendes. 
 

 
PLS 

Sag 5 – Helhedsplan (fast punkt).  
 
Orientering om status. 
(Uden bilag). 
 

Drøftet. 
I løbet af efteråret inviteres rådgiverne 
til et bestyrelsesmøde til at fortælle om 
tilstandsvurderingen af Carlsro. 

 
BDJ 

Sag 6 – Orientering fra formanden og øvrige 
samt sager modtaget efter udsendelse af 
dagsorden.  
 

A. Orientering om RAB-konferencen 
den 8.oktober på Rødovregaard. 

B. Liste fra DAB vedlagt over 
igangværende sager. 

C. Div. sager. 
 

 
 
 
 
A. Tilmelding til CASC. 
B. Gennemgået. 

 
 

Sag 7 – Udvalg/arbejdsgrupper. 
             (Uden bilag). 
 

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 

Formand JR.  
MH, KB, BM & CASC. 
 

BM tilmeldte sig udvalget.  

B. Økonomiudvalget 
(Markvandring = 
bygningsgennemgang). 
 
Formand: BDJ  
JR, JJ, FB & GP. 

 

  

C. Udvalg for 
kommunikation/beboerblad. 

 
Formand: BDJ 
JR, MH, KB & CASC. 
 

Artikel om Landsbyggefonden. CASC 

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
JH, GP & CASC. 
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E. Klubudvalg. 
 
Formand: BDJ 
MH, JJ, FB, KB & GP. 
 

Invitation til Frivilligdag lørdag den  
29. oktober med DAB udsendes til alle 
klubberne i Carlsro. Bestyrelsen 
betaler for transporten i lighed med  
sidste år. 
 

CASC 

F. Haveudvalg. 
 

Formand: PLS 
JJ, MH, FB, GP & FØ. 

Dato udsendes snarest. PLS 

G. Udvalg for husdyrhold. 
 
Formand: MH. 
 
FB og BM. 
 

BM tilmeldte sig udvalget.  

H. Arbejdsgruppe vedr. velkomstmappe. 
 

Formand: - 
PLS, MH & JH. 
 

Udvalget nedlægges. 
Opdateret liste for udvalg udsendes. 

CASC 

Eventuelt.  
 
 
 

 
Grøn gennemgang med DAB er 
fastsat til den 14.9. kl. 16.00. 
Tilmeldte: FB, PLS, BDJ, FØ, Bo, GP, 
KB og BM. 
 
 
 

 
CASC 

 
Næste møde er torsdag den 29. september 2016 kl. 17.30. 
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