
 

1 

Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO  

FEBRUAR 2017 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 23. februar 2017, 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. 
 

Drøftet.  

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

Gennemgået.  

C. Forslag om to nye kaffemaskiner til 
selskabslokalerne. 
 

Vedtaget.  FØ 

D. Effektiv drift. (Uden bilag). 
 

  

Sag 2 – Godkendelse af referater fra: 
 

A. Ordinært møde den 26. januar 2017. 
 

B. Lukket dagsorden med personale. 

Godkendt.  
 

Sag 3 – Helhedsplan (fast punkt).  
(Uden bilag). 
 

Tilstandsvurderingen og øvrigt 
materiale er sendt til 
Landsbyggefonden, som forventer at 
komme på besigtigelse i løbet at ca. et 
år. 
 

 

Sag 4 – Fremadrettet håndtering af 
udlejning af selskabslokalerne og hallen til 
klubberne. 
Det indstilles, at: 

  Fastholde den af xx dato beslutning 
om udlån af selskabslokale og hallen 
til klubberne. (Beslutningen 
vedlægges) 

 Bestyrelsens sekretær godkender 
ansøgninger fra klubberne i henhold 
til bestyrelsens beslutning af  
23. februar 2017. 

 Bestyrelsen får fremlagt en liste over 

Bestyrelsen lægger vægt på, at 
reglerne om lån af hallen og 
selskabslokalerne skal være ens for 
alle klubber. 
 
Det blev besluttet, at tildele alle 
klubberne muligheden for at låne 
selskabslokalerne to gange årligt  
samt hallen én gang om året uden 
beregning. 
 
Skulle der blive brug for ekstra 
toiletfaciliteter i forbindelse med større 
arrangementer i hallen, er klubberne 
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udlån til klubberne én gang om året – 
inden det årlige møde med 
klubberne.  

 Evt. ansøgninger der ikke falder ind 
under ovennævnte beslutning 
forelægges til bestyrelsens 
stillingtagen. 

 Vedlagt er listen fra 2016 over 
klubbernes leje af 
selskabslokalerne/hallen. 
 

velkomne til ligeledes, at låne 
toiletterne ved selskabslokalerne, 
såfremt lokalerne er ledige. 
 
Sekretæren fremsender hvert år i 
februar måned liste over udlejede 
lokaler for det forgangne år. 

 
 
 
 
CASC 

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

A. Invitation til Boligpolitisk Konference 
på Christiansborg. Tirsdag den 21. 
marts 2017. 

 
B. Invitation til RABs 

repræsentantskabsmøde den  
16. marts 2017. 
 

 
 
 
 
Tilmelding til sekretæren. 
 
 
 
Tilmelding til sekretæren. 
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Sag 6 – Udvalg og arbejdsgrupper.   
    

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 
Formand JR 
MH, KB, BM & CASC. 
 

    

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

  

C. Udvalg for kommunikation og 
beboerblad. 

 
Formand: BDJ 
JR, MH, KB & CASC. 
 

  

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
JH, GP & CASC. 
 

  

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

Der er klubledermøde den 9. marts. 
Fokuspunkter er synliggørelse af 
klubberne.  
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F. Haveudvalg. 
 

Formand: PLS 
JJ, MH, FB, GP & FØ. 
 

  

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

Det blev besluttet, at det nye oplæg 
tages op på afdelingsmødet maj 2017. 
Hvis forslaget vedtages tilrettes 
Ordensreglementet efterfølgende. 
 
Breve følger om 
registrering/dispensation af hunde. 
 
 

 
 
 
 
 
BM 

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

  

I. Arbejdsgruppe vedr. opdatering af 
 vedligeholdelsesreglementet  
(med henblik på fremlæggelse på 
afdelingsmødet 2017). 
 
Formand: PLS. 
GP, KB og BM. 
 

  
 

Eventuelt:  Belysning v. Langhuset tages op på 
mødet i marts. 
 

CASC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste møde er torsdag den 30. marts 2017 kl. 17.30. 
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