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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO  

MAJ 2018 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 

Torsdag den 31. maj 2018, kl. 17.30.  
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 
medarbejderobservatør Bo Heilesen. Referent: bestyrelsessekretær Carina Sciacca.  
Ordstyrer: PLS (til kl. 19.30 derefter JR).   
 

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

Sag 1 – Nyt fra ejendomskontoret. 
FØ. 

 

A. Budgetopfølgning. 
Kort gennemgang af regnskabet.  
 

Gennemgået. 

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

kvartal. 
 

Gennemgået. 
 

C. Drøftelse af pris på kamera, som kun 
filmer ved den store elevator. 
Genoptaget fra mødet i april 2018. 

Det blev besluttet, at opsætte 
kameraet ved den store elevator. 
 
Brev udsendes til beboerne i 
Langhuset, når kameraet er 
monteret. 
 

D. Orientering om ny procedure vedr. 
opkrævning af byggesagsgebyrer. 
 

Ejendomskontoret udfærdiger 
procedure til næste møde i juni 2018. 

E. Orientering fra ejendomskontoret 
(sager modtaget efter udsendelse af 
dagsordenen). 
 

Nyt punkt til næste møde i juni 2018 
– byggetilladelser. 

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

 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra: 
 
Ordinært møde den 26. april 2018. 
CASC. 

 

Tilrettes. 

Sag 3 – Ansøgning om lån af Carlsrohallen til 
Børnehuset. Der er givet accept til lån af hallen på 

mødet i april 2018, og Børnehuset betaler som 
tidligere for en slutrengøring af hallen. 

(Uden bilag). 
 
 
 
 

Til orientering. 
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Sag 4 – Opsætning af skraldespande i 
Carlsro. PLS. 
(Uden bilag). 
 

Kort udarbejdes over nuværende 
skraldespande. Punktet genoptages 
på mødet i juni 2018.  

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

 

 

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

For at optimere lyden i hallen blev 
der nedsat en arbejdsgruppe  
(se listen over udvalg & arbejds-
grupper). 
 
 
 
 
Det blev besluttet, at udskifte alle 
papirholdere og papir på alle fælles 
toiletter i Carlsro. 
 

Sag 7 – Udvalg og arbejdsgrupper.  
Medlemmerne fremgår af listen over udvalg 
& arbejdsgrupper. 
  

  

A. Udvalg for beboeraktiviteter. 
 

 
 
 

B. Økonomiudvalget. 
(Markvandring = 
bygningsgennemgang). 
 

 

C. Udvalg for beboerblad. 
 

 

D. Udvalg for hjemmesiden. 
 

 

Der tages foto til hjemmesiden på 
næste møde i juni 2018. 

E. Klubudvalg. 
 

 
 

 

F. Haveudvalg. 
 

 

 

Sag 8 – Eventuelt: 
 

Der blev nedsat arbejdsgrupper for 
legepladserne i Carlsro samt 
vejsikkerhed i rækkerne.  
Nyt medlem til Styregruppen blev 
valgt (se listen over udvalg & 
arbejdsgrupper). 
 
 

 
Næste møde er torsdag den 28. juni 2018 kl. 17.30 – sidste møde før sommerferien. 

 
 
 
 
 
 

c:\users\bestyrelse 2303\documents\word dokumenter\åben dagsorden 2018\dagsorden maj april 2018.doc 


