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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

MARTS 2014 

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 27. marts 2014, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine   
samt medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud: FHM og JC. 
 

Kopi af referatet til ejendomskontoret Yvonne Milo, DAB Lisbeth Mathiesen samt hjemmesiden. 

 
 

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 

 
  

A. Regnskabsopfølgning. 
 

 

Taget til efterretning. 
 

 

B. Henvendelse fra LV 443 
vedr. grønne arealer. 

 

Det vil der blive set på ønsket, når den 
grønne plan når til det område.  

 
Der blev på mødet omdelt en 
henvendelse fra LV 75 vedr. træerne på 
Lucernevej. Der skrives til Rødovre 
Kommune med et ønske om de vil eftergå 
træerne. 

 
 

CASC 

C. Sikring af adgang til 
beboerhuset. 
 

 

Laves som forslået på tegningen. 
Håndtaget skal være demonterbart. 

 

DTH 

D. Maling af Ejendomskontoret 
(Uden bilag). 

 

Bestyrelsen afventer pris før endelig 
beslutning.  

 

 

DTH 

E. Oprydning i arkivet i 
Langhuset. (Uden bilag). 

 

Der startes på oprydningen ultimo 
april/primo maj.  

 

DTH, 
MH, JR 
og CASC 

  
F. Skiltning til alle på 

Ejendomskontoret.  
(Uden bilag). 

 

Alle medarbejdere på kontoret skal i 
fremtiden bære skilt med foto, så 
beboerne kan se, at de er ansat i Carlsro. 
Der bestilles også skilte til bestyrelsen 
samt gæsteskilte til håndværkere.  
Orientering herom i Beboerbladet. 

 

DTH 
 
 
 
 

G. Madrasser på hotelgangen. Mørklægnings gardiner anskaffes nu.  DTH 
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(Uden bilag). 
 

 

Nye senge og madrasser anskaffes til 
hotelværelserne, når der er taget stilling 
til den fremtidige lejepris af 
gæsteværelserne. 

 
H. Grill ved Amfiteatret. Der anskaffes en grill som ligner den bag 

Langhuset. 
 

DTH 

I. Indgangspartier i 
Langhuset. (Uden bilag). 

 

Tilbud indhentes på dørlakering/nye døre 
og nye dørpumper.  

 

DTH 

Sag 2 – Godkendelse af referat 
FEBRUAR 2014 fra mødet den 
27. februar 2014.  
 
Samt referat fra lukket dagsorden 
med personale. 
 

 

Godkendt med tilretninger. CASC 

Sag 3 – Husnummer på 
postkasser i rækkehusene. 
 
Det indstilles, at der sættes 
husnummer på postkasserne i 
rækkehusene, da det kan være 
svært at se husnumrene i mørke. 
(Uden bilag).  

 

Afventer indhentning af pris.  

 
DTH 

Sag 4 – Installering af lys på 
terrasse ved selskabslokalerne. 
 
Som opfølgning på sag 6 fra 
mødet den 28. november 2013 er 
der indhentet tilbud på udendørs 
lys. 
 
Tilbuddene drøftes. 

 

Tilbuddet blev vedtaget. 
 

 
 
 
 

 
 

DTH 

Sag 5 – Udskiftning af komfurer i 
selskabslokalerne 
 
Der tages stilling til om de nye 
induktionskomfurer skal være med 
touch eller skrueknap. 
(Uden bilag). 

 

Det er vigtigt for bestyrelsen, at 
betjeningen af komfurerne blive så enkel 
som muligt. Derfor anskaffes 
induktionskomfurer med knapper. 
 
Det skal tilføjes i lejeaftalen, at der er 
induktionskomfurer i selskabslokalerne. 

DTH 
 
 
 
 

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. 

A. Vedr. ny aftale med TDC om 
antenne på Langhuset har TDC 
accepteret bestyrelsens krav om 
gensidig 5 års uopsigelighed og 
om at TDC er forpligtet til at 
nedtage og genopsætte antennen, 
hvis det er nødvendigt  
i forbindelse med 
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bygningsændringer eller 
reparationer. 
 

B. Alle almennyttige boligafdelinger 
skal energimærkes. Formanden 
har givet tilsagn om at den 
energikonsulent, som DAB 
anbefaler kan udføre opgaven i 
Carlsro. 
 

C. Der anskaffes en opvaskemaskine 
til Folkekælderen til ca. 18.000,- kr. 
ekskl. moms. 
 

D. NEA ønsker punktet musikklub på 
næste møde. Bilag fra NEA følger. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTH 
 
 
 
NEA 
 

Sag 7 – Haveudvalget - 
designmanual. 
 

a. Anbefalinger fra Rødovre 
Kommune til efterretning.  

Anbefalingerne er til efterretning. 

 

Der skal afholdes et ekstraordinært 
bestyrelsesmøde til drøftelse af forslaget 
til afdelingsmødet. 
 
Efter mødet er der udsendt invitation til 
den 10. april kl. 19.30. 

 

Sag 8 – Udvalg for kommunikation, 
hjemmesiden og beboerbladet. 
(Uden bilag). 

 

Bladet udkommer primo maj.  

Sag 9 – Renovationsudvalget.  
(Uden bilag). 
  

 

Der var en gennemgang af de forskellige 
muligheder for både Langhuset og 
rækkehusene. 
 
Det blev vedtaget, at bestyrelsen lægger 
èn løsning frem for henholdsvis 
Langhuset og rækkehusene, og at det af 
forslaget, skal fremgå hvad alternativet 
er, nemlig Rødovre Kommunens krav. 
 
Langhuset: tre centrale affaldsøer ud for 
hver opgang med plads til alle seks 
fraktioner. 
 
Rækkehuse: to containere med hver to 
rum til i alt fire fraktioner (bio, plast, papir 
og rest). De to øvrige fraktioner afleveres 
på de nuværende containerpladser. 
 
Ved selskabslokalerne etableres 
containere til alle seks fraktioner. 
 
Det blev også vedtaget, at bestyrelsen 
anbefaler på afdelingsmødet, at lukke 
skaktene i Langhuset. 
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Sag 10 – Beboeraktiviteter. 
(Uden bilag). 
 
 
 

 

Intet nyt.  

Sag 11 – Antenneudvalg. 
Evt. status på etableringen. 
(Uden bilag). 

 

Det var et velbesøgt og godt 
informationsmøde den 19. marts. 
YouSee holder Åbent hus i Carlsro Hallen 
den 9. april fra kl. 14-19, hvor beboerne 
kan få individuel rådgivning. 
Brev fra YouSee udsendes snart.  

 

 

Sag 12 – Økonomiudvalget. 
(Uden bilag).  

 

Der er budgetseminar den 9. april, kl. 16.  

Sag 13 – Klubudvalg. 
(Uden bilag). 

 

Der holdes Åbent Hus for alle klubberne i 
Carlsro Hallen søndag den 7. september. 

 

 

Sag 14 – Arbejdsgruppe for 
vejsikkerhed v. Langhuset 
(svinget).  
(Uden bilag). 

 

Intet nyt.  

Sag 15 – Henvendelse fra gruppen 
vedr. modeljernbane og 
modelracerbane. 
Det drøftes om klubben kan stille 
faste baner op i Carlsro. 
 

 

Flere ansøgere er interesseret i samme 
lokale. Punktet drøftes derfor igen på 
næste møde på næste møde i april. 
Ansøgeren orienteres herom. 

 

CASC 

Eventuelt. (Uden bilag). 
 

 

  

 
 

Kopi af referatet til ejendomskontoret Yvonne Milo, DAB Lisbeth Mathiesen samt hjemmesiden. 
 

 
 

 
Næste møde er torsdag den 24. april 2014 kl. 17.30. 
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