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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

SEPTEMBER 2014 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 25. september 2014, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine samt 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh. Mesterassistent Jarl Hansen deltager under 
spisning samt til og med præsentationen af Runes energiprojekt. 
 
Kl. 18.30 BESØG fra DAB Lars Gissel fra DABs energigruppe samt en 
kommunikationsmedarbejder og Rune Astrup, energiteknolog, der fremlægger sit 
eksamensprojekt om energiforbedrende tiltag i Carlsros rækkehuse 
 

Afbud: BB og NEA. 
Afbud (fraværende uden afbud): FHM. 
 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
 

Gennemgået.    

B. Isolering af gavle. 
Uden bilag. 
 

Drøftet – medtages i langtidsbudgettet.  

C. Prioritering af forslag i Grøn Plan. 
 

Ingen små bede se punkt 4. 
 
Vedr. punkt 13 laves bedet smallere, og 
der er ingen ekstra udgift for afdelingen. 
 
Vedr. forpladsen v. selskabslokalerne 
punkt 18: Der udarbejdes særskilt forslag 
som fremlægges på afdelingsmødet i maj 
2015. 
En arbejdsgruppe blev nedsat: JR, PLS, 
JD, DTH, BDJ. Formand JR. 
Arbejdsgruppen ser også på en fælles 
Carlsro-løsning til gadeinventar som 
cykelstativer, skraldespande osv. 
 

DTH 
 
 

D. Affaldssortering – status. 
Uden bilag. 
 

Gennemgang v. DTH. 
Der er ikke taget jordbunds-
undersøgelser efter inspektørens 
vurdering. 
 

 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 28. august 2014.  
 
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale. 

Godkendt. 
 
 
 
 

 

Sag 3 – Ansøgning om driftstilskud fra 
rejseklubben. 
 

Klubben tildeles det fastsatte beløb pr. 
medlem bosiddende i Carlsro. Der er p.t. 
54 medlemmer bosiddende i Carlsro. 

CASC 
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Sag 4 – Registrering af rækkehusene i 
henhold til designmanualen 
Uden bilag. 
 

Fotoregistreringen gennemgås af 
bestyrelsen og kontoret. 

DTH 
 
 

Sag 5 – Håndtering af beboerklager. 
Uden bilag. 
 

Når en naboklage fører til gensidige 
klager over hinanden, tilbyder DAB 
mægling mellem parterne. En mægling 
forudsætter, at begge parter ønsker at 
deltage, da der ikke kan stilles krav 
herom. 
 

 

Sag 6 – Orientering fra formanden og 
øvrige samt sager modtaget efter 
udsendelse af dagsorden. 
 
Når der er en aktuel liste fra DAB over 
igangværende sager gennemgås listen. 

Formanden orienterede fra det seneste 
selskabsbestyrelsesmøde i RAB, som 
blev afholdt den 13. september: 

 SMS-tilbud fra ejendomskontoret 
(ikke relevant for Carlsro) 

 RAB-skilte  

 Grøn politik for selskabet. 
Drøftelserne fortsættes på næste på i 
RAB den 10. november 2014. 

 
 

Sag 7 – Udvalg.  
 Uden bilag. 
 

  

Beboeraktiviteter. 
 

Budgettet vedr. julefesterne blev 
godkendt. 
 

 

Økonomi. Bestyrelsen ønsker en status over 
udførelsesår, de stillede garantier, samt 
hvordan det (DAB) sikres, at der 
foretages 1- og 5 års gennemgang af de 
udførte projekter generelt og specifikt for: 

 Coatingen af faldstammerne 
Langhuset 

 Fjernvarmeprojektet og 

 Elevatorerne i Langhuset. 
 

BDJ 

Beboerblad. Bladet udsendes primo december. 
Deadline for artikler til korrektur 
3. november. 
 

 
 

Hjemmesiden. 
 

  

Klubber. 
 

A. Status på anvendelse af 
Beboerhuset 

B. Evaluering af Åbent Hus  
den 7. september. 

 
Drøftelse af Beboerhusets anvendelse 
herunder til madklub. Der udarbejdes 
brev med vilkår/forslag for ny madklub. 
 
Der kigges på nye beboeraktiviteter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
BDJ 
 
 
 
PLS/JL 
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Vaskeri. 
 

Der afholdes møde i oktober måned.  

Multibane. 
 

  

Eventuelt.  
Uden bilag. 

  

 
 
 

Næste møde er torsdag den 30. oktober 2014 kl. 17.30. 
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