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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO  

MARTS 2017 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 

Torsdag den 30. marts 2017, kl. 17.30.  
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen. Referent: Carina Sciacca. 
 
Afbud: FB og CASC. 
 

  
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. Belysning v. Langhuset genoptaget 
fra mødet i februar. (Uden bilag). 
 

Udsættes til næste møde i april. CASC 

D. Forslag om nyt gulv i Folkekælderen. 
 

Tages op igen på mødet i oktober. CASC  

E. Mobile Pay. Carlsro er den første 
afdeling i DAB som benyttet 
MobilePay. (Uden bilag). 
 

Taget til efterretning.  
MobilePay til beboeraktiviteterne 
iværksættes også. 

 

F. Effektiv drift. (Uden bilag). 
 

Taget til efterretning.  

Sag 2 – Godkendelse af referater fra: 
 

A. Ordinært møde den 23. februar 2017. 
 

B. Lukket dagsorden med personale. 

  

Sag 3 – Evt. besøg af HOFOR vedr. 
ansøgning om etablering af boring til 
indvinding af vand i Carlsro. 
 

HOFOR orienterede om formålet med 
etablering af en vandindvindingsboring 
i Carlsro. Bestyrelsen i Carlsro er 
positiv indstillet overfor ideen, og 
anbefaler at RAB giver den fornødne 
tilladelse til det. 
 
HOFOR retter nu en officiel 
henvendelse til RAB/DAB og beder om 
en forhåndsgodkendelse af 
placeringen på Carlsros område.  
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En forhåndsgodkendelse er en 
betingelse for at Rødovre Kommune, 
som tilladelsesmyndighed, vil 
realitetsbehandle en ansøgning om 
etablering af en indvindingsboring, når 
boringsejer ikke ejer den pågældende 
ejendom. 
 

Sag 4 – Regler for enderækkehuses haver 
og adgang. 
Der skal tages stilling til om det lille grønne 
areal ved enderækkehusene kan inddrages 
i lejemålet. 
 
 

Det besluttes, at fastholde den 
nuværende beslutning om at der ikke 
må ske flere inddragelser af det 
grønne areal i lejemålet. 
Det besluttes, at der ikke kan gives 
tilladelse til etablering af fliser hen til 
evt. låge. 
 

 

Sag 5 – Helhedsplan (fast punkt).  
(Uden bilag). 
 

Intet nyt.  

Sag 6 – Budget 2017/18 – oplæg til 
budgetseminaret den 5. april. 
 

Det udsendte budget gennemgås.  

Sag 7 – Forslag fra en beboer om ændring 
af farvevalg i Designmanualen. 
 

En ændring af farvevalget kræver 
ændring af designmanualen, som for 
kun 3 år siden blev vedtaget på 
afdelingsmødet. Beboeren orienteres 
herom. 

 
 
 
 
CASC 
 

Sag 8 – Gennemgang af nøgler til 
selskabslokalerne og hallen. 
Der skal tages stilling til hvem, der kan/bør 
have hovednøgle. (Uden bilag). 
 

Der arbejdes videre med ideen ved 
brug af chippen, der kan kodes til 
bestemte tidsrum. 

FØ 

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

 

Intet nyt.  

Sag 10 – Udvalg og arbejdsgrupper.     

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

Intet nyt.  

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

Gennemgået under sag 6.  

C. Udvalg for kommunikation og 
beboerblad. 

 
Formand: BDJ 
JR, MH, KB & CASC. 

Beboerblad udkommer umiddelbart 
inden afdelingsmødet i maj. 

CASC 



3 

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
JH, GP & CASC. 
 

Ved ny hjemmeside vil det blive sikret 
at hjemmeside bliver læsbar fra mobil 
og tablet 

 

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

Der afholdes Åbent Hus lørdag den 
16. september. 

 

F. Haveudvalg. 
 

Formand: PLS 
JJ, MH, FB, GP & FØ. 
 

Intet nyt  

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

Forslaget om husdyrhold er tilrettet og 
kommer op på afdelingsmødet 2017. 

CASC 

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

Beskæring af beplantningen i svinget 
har hjulpet betydeligt på oversigten. 

 

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

Intet nyt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Næste møde er torsdag den 27. april 2017 kl. 17.30. 
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