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REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde 
 
Torsdag den 28. august 2014, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine samt 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  
 
Afbud: PLS og JB. 
 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
 
 

Prioritering af opgaver i den resterende 
regnskabsperiode er: 
1. Lofterne på hotelgangen 
2. Lys i kælderen 
3. Indgangsparti i Langhuset 
4. Maling af kontorbygningen overføres til 
    nyt regnskabsår i oktober. 

   

B. Maling af kontorbygningen 
(genoptaget fra mødet i maj). 
Uden bilag. 

Se sag 1 A.  

C. Lys i kældergangen. 
Uden bilag. 

Se sag 1 A.  

D. Orientering om rotter og brand. 
Uden bilag. 

Orientering v. DTH.  

E. Solceller på Langhuset - status. 
Uden bilag. 

Tagpap er nu udført. Byggetilladelse er 
givet til opsætning af solcelleanlæg. 
Udbudsmateriale er udsendt. 

 

F. Affaldssortering – status. 
Uden bilag. 

Orientering v. DTH. 
 

 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 26. juni 2014.  
 
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale. 

Det korrekte navn er udvalg for 
hjemmesiden. Dette rettes både i 
referatet fra juni måned samt på den 
interne udvalgslisten. 

CASC 

Sag 3 – Grøn Plan. 
Opfølgning på gennemgangen den 21. 
august. 
 Uden bilag.  
 

Gennemgang v. BDJ. 
 
Sagen genoptages på septembermødet, 
hvor der foretages prioriteringer i henhold 
til budgettet. 

 
 
DTH 

Sag 4 – Orientering om projekt om 
ladestandere til elbiler. 
Uden bilag. 

Gennemgang v. BDJ.  

Sag 5 – 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. 

Husk Rødovre Konference lørdag den  
25. oktober. 
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Sag 6 – Udvalg.  
 Uden bilag. 

  

Beboeraktiviteter. 
 

  

Økonomi.   
 

Kommunikation. Fremadrettet opdeles udvalget i to 
udvalg. Udvalg for kommunikation samt 
udvalg for hjemmesiden. 
 
 
Der laves en artikel til beboerbladet om 
beboerklager. Hvad er bestyrelsens rolle i 
disse klagesager?  
 

 
 
 
 
 
BDJ/ 
CASC 
 

Hjemmesiden. 
 
 

Udvalget for hjemmesiden blev: 
BB, JH (Jarl Hansen), FHM. 
PLS er formand. 
 
Udvalget laver strukturen samt indholdet 
til hjemmesiden. 
 
CASC er sekretær i udvalget. 

 

Klubber. 
A. Åbent Hus den 7. september  

status. 
B. Anvendelse af Beboerhuset til 

madklub. 
 

 
 
B. Bestyrelsen drøftede Beboerhusets 
anvendelse herunder til evt. madklub. 
Bestyrelsen er positiv indstillet over for 
nye klubber i Carlsro. 
 
Da beboerhusets formand i foråret 
kontaktede bestyrelsens formand var 
Beboerhusets begrundelse for afslag til 
madklubben, at køkkenet i Beboerhuset 
ikke var egnet til dette. Beboerhuset ville 
høre om bestyrelsens holdning til, at 
henvise madklubben til et selskabslokale. 
Formanden udtrykte positiv indstilling 
over for forslaget, men pointerede at der 
jo skulle ske en forelæggelse for 
bestyrelsen først. 
 
Beboerhuset kontaktes for at drøfte 
anvendelse af lokalerne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BDJ 

Vaskeri. 
 

DTH indkalder til møde.  

Multibane. 
 

FHM ønsker at være med i udvalget.   

Eventuelt.  
Uden bilag. 

  

 
Næste møde er torsdag den 25. september 2014 kl. 17.30. 
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