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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO  

OKTOBER 2016 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 27. oktober 2016, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen. Referent: Carina Sciacca. 
 
Afbud: BM, JJ, BH, MH og CASC. 

  
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. Ejendomslederen fortalte kort om de 3 
arbejdsgrupper vedr. effektiv drift.  
Carlsro er med i 2 af udvalgene: 
indkøb og maskiner.  
Effektiv drift skal fremover være et fast 
punkt på dagsordenen. 
 
Kommunen har inviteret til møde om 
skraldehåndtering. Carlsro deltager 
med et par blå mænd. 
Ejendomslederen har organiseret et 
møde med kommunes affalds-
transportør vedr. vinterberedskab i 
forbindelse med tømning af beholdere 
i rækkerne.  
 

 
 
 
 
CASC 
 
 
FØ 

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

Gennemgået.  

B. Status økonomi ved dødsboer, 
rottesager og skimmelsager. 
Listerne over dødsboer medsendes 
hvert kvartal. 
 

Gennemgået.  

Sag 2 – Godkendelse af referater fra: 
 

A. Ordinært møde den 29. september 
2016. 
 

B. Lukket dagsorden med personale. 
 

Referaterne blev godkendt.  
 

Sag 3 – Drøftelse af rapport vedr. grøn 
gennemgang den 14. september 2016. 
 

Formanden redegjorde kort for den 
grønne gennemgang, og nævnte, at 
der skal afsættes midler ved 
markvandringen. Ejendomslederen får 
de sidste mangler fra tidligere 
gennemgange udført.  
Det blev besluttet, at få gummi-
belægningen på den store legeplads 
afrenset, såfremt leverandøren kan 
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godkende den behandling, som er i 
tilbuddet.  
Efterfølgende har Ejendomslederen 
fået accept fra leverandøren, så 
arbejdet igangsættes. 
 

 
 
FØ 

Sag 4 – Helhedsplan (fast punkt).  
 
Orientering om status. 
(Uden bilag). 
 

Formanden fortalte kort om status på 
helhedsplanen. På næste 
bestyrelsesmøde deltager rådgiveren.  

 

Sag 5 – Orientering fra formanden og øvrige 
samt sager modtaget efter udsendelse af 
dagsorden.  
 

 

Formanden refererede fra mødet vedr. 
vedligeholdelse af ændringer i boligen. 
Forslag til procedure beskrives og 
sendes til DAB for kvalitetssikring.  
 
 

BDJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sag 6 – Udvalg/arbejdsgrupper. 
             (Uden bilag). 

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 

Formand JR 
MH, KB, BM & CASC. 
 
 
 
 

Gaveindkøb til børnejul.  CASC 

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

Intet nyt.  

C. Udvalg for 
kommunikation/beboerblad. 

 
Formand: BDJ 
JR, MH, KB & CASC. 
 

Artikel om status på sundheds eftersyn 
og om problemerne med 
adgangsbrikker i det nye system. 
 
Det blev besluttet, at indsætte en fast 
side i beboerbladet, hvor alle 
beboeraktiviteter, herunder 
afdelingsmøde fremgår for det 
kommende år. 
 

FØ 
 
 
 
CASC 

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
JH, GP & CASC. 
 
 

Intet nyt.  
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E. Klubudvalg. 
 
Formand: BDJ 
MH, JJ, FB, KB & GP. 
 
1. Skal en klub aflevere vedtægter? 
 
 
 
 
2. Skal formanden være bosiddende i 
Carlsro? 
 
 
 
 
 
 
3. Hvis ikke en klub søger om tilskud 
kan en medlemslisten uden adresser 
så godkendes? 
 
Bestyrelsen beder om regnskab og 
medlemsliste hvis der søges om 
tilskud. 

 
 
 
 
 
1. Det blev besluttet, at en klub kun 
skal aflevere vedtægter, medlemsliste 
og regnskab, hvis de søger om 
økonomisktilskud. 
 
2. Bestyrelsen vil ikke stille krav om, at 
den formand som klubbens 
medlemmer vælger skal være 
bosiddende i Carlsro. Det vigtigste er, 
at klubben er åben for alle Carlsros 
beboere og at klubben informerer 
bredt om klubben. 
 
3. Tilskud gives kun til bosiddende 
medlemmer i Carlsro, og adresser er 
nødvendige i den situation. 
 
 
 

 

F. Haveudvalg. 
 

Formand: PLS 
JJ, MH, FB, GP & FØ. 
 

Formanden fortalte kort om 
haveudvalgets gennemgang af 
forhaverne. Der resterer ca. ¼ del af 
haverne. 
 

 

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

Intet nyt. Møde planlægges. MH/BM 

H. Arbejdsgruppe for vejsikkerhed v. 
Langhuset (svinget). 
 
Formand: PLS. 
JB og FØ. 
Genoptaget fra januar 2016. 

 

Intet nyt.  

Eventuelt. Husk fotografering/fællesfoto til 
beboerbladet den 30. november. 
 

Der blev nedsat et nyt udvalg vedr. 
opdatering af vedligeholdelses-
reglementet med henblik på 
fremlæggelse på afdelingsmødet i 
2017. 
 
Udvalget blev: GP, KB, FØ og evt. BM. 
(BM skal efterfølgende spørges). 
 

 
 
 
 
BDJ 

 
Næste møde er onsdag den 30. november 2016 kl. 17. 
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