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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO  

FEBRUAR 2018 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 

Torsdag den 22. februar 2018, kl. 17.30.  
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen. Referent: bestyrelsessekretær Carina Sciacca.  
 
Afbud: BM. 
Ordstyrer: FB. 
 

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

Sag 1 – Nyt fra ejendomskontoret.  
FØ. 

 

A. Orientering fra ejendomskontoret. 
 

Punktet A er kun til orientering. 
Der kan ikke besluttes under punk A. 
 

 

B. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af regnskabet.  
 

Gennemgået. 

C. Status/økonomi ved dødsboer, 
rottesager og skimmelsager. 
Listerne over dødsboer medsendes hvert 

kvartal. 

Gennemgået. 
 

D. Forslag om nye rulleborde til 
selskabslokalerne. 
 

Punktet genoptages på mødet i marts 
2018. Det indstilles, at godkende 
indkøb af 4 nye rulleborde. 
Økonomien undersøges til næste 
møde. 
 
 

E. Priser på cykelparkering ved 
selskabslokalerne og hallen. 
 

Punktet genoptages på mødet i marts 
2018. 

F. Effektiv drift (fast punkt). 
(Uden bilag). 
 

Drøftet. 

G. Drøftelse af forslag fra en beboer om 
kameraer i elevatorerne. 
Genoptaget fra mødet januar 2018. 

(Uden bilag). 

Tilbud endnu ikke modtaget.  
Punktet genoptages på mødet i 
marts 2018. 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra: 
 
Ordinært møde den 25. januar 2018. 
 
CASC. 
 
 
 

 

Godkendt. 
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Sag 3 – Drøftelse af ordensreglementet vedr. 
udlejning af selskabslokalerne (vedlagt) samt 
mulighed for lyddæmpning af selskabs-
lokalerne. Genoptaget fra mødet i november 2017. 
KB. 

Tilrettes. 
Punktet genoptages på mødet i 
marts 2018. 
Lyddæmpning er drøftet og punktet 
er afsluttet. 
 
Det blev besluttet, at der må ikke 
ryges i selskabslokalerne, 
Beboerhuset og hallen. 
Skiltning opsættes. 
 
 

Sag 4 – Bestyrelsens reviderede 
forretningsorden underskrives af alle 
bestyrelsesmedlemmer. Se § 17. 
KB. 

 

Tilrettes. 
Punktet genoptages på mødet i 
marts 2018. 

Sag 5 – Svar på spørgsmål vedr. 
repræsentantsmødet den 19. marts. 
 
Det undersøges ved RAB, om der på forhånd 
skal være navne på 
repræsentantskabsmedlemmer eller disse 
kan tilgå på selve dagen for mødet.  
(Uden bilag). 
PLS. 

DAB har registreret 10 navne. 

Sag 6 – Helhedsplan (fast punkt).  
(Uden bilag). 
Styregruppen. 

 

Drøftet. 

Sag 7 – Orientering fra formanden og øvrige 
samt sager modtaget efter udsendelse af 
dagsorden. 
 
Punktet er kun til orientering. Der kan ikke besluttes 
under dette punkt. 

 

Lopperne søgte på vegne af 
Kreaklubben. Bestyrelsen besluttede, 
at tildele Lopperne én dag til 
afholdelse af loppemarked i 
Carlsrohallen. 
Beslutningen sidestilles med reglerne 
for klubberne i Carlsro. 
 
Det er kun folk med tilknytning til 
Carlsro; beboere eller personale, 
som kan deltage med en stand på 
Carlsros loppemarked. 
Lopperne blev opfordret til at oprette 
egen klub, så de kan søge om 
Carlsrohallen på lige fod med alle 
andre klubber i Carlsro. 
 
 

Sag 8 – Udvalg og arbejdsgrupper.  
 
  

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 
Formand: JR. 
KB, KB og CASC. 
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B. Økonomiudvalget. 
(Markvandring = 
bygningsgennemgang). 
 
Formand: NEA 
JR, JJ, FB, JBH, FØ & GSP.  
 

 

C. Udvalg for beboerblad. 
 

Formand: KB 
BM, NEA og CASC. 
 

Artikel om faktisk istandsættelse. 
 

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

Formand: PLS 
GSP & CASC. 

 

E. Klubudvalg. 
 
Formand: NEA 
JJ, FB, KB & GSP. 
 
1. Drøftelse af et 24-7 kort til    
sekretæren, som klubberne kan låne 
U/B. (Uden bilag). 
 
2. Nøglekort. Drøftelse af gebyr for 
programmering. (Uden bilag). 
 
3. Oplæg til: Hvordan opretter du en 
ny klub i Carlsro. Ønskes godkendt. 
 

 
 
 
 
 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
 
 
Drøftet og afklaret. 
 
 
Tilrettes og genoptages på mødet i 
marts 2018.  

F. Haveudvalg. 
 

Formand: PLS 
JJ, FB, GSP & FØ. 
 
 

 

G. Arbejdsgruppe for vejsikkerhed v. 
Langhuset. 
 
Formand: JBH. 
GSP og FØ. 
 

 

Sag 9 – Eventuelt: 
 

 

 
Næste møde er torsdag den 22. marts 2018 kl. 17.30. 
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