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Rødovre almennyttige Boligselskab 
CARLSRO 

NOVEMBER 2014 
REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde. 
 
Torsdag den 27. november 2014, kl. 17.30. 
 
Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Dorte Tine samt 
medarbejderobservatør Jørgen Bøgh.  

 
DAGSORDEN ÅBEN 
 

 
REFERAT 

 
AKTION 

Sag 1 – Nyt fra Ejendomskontoret. 
 

  

A. Budgetopfølgning. 
 

Taget til efterretning.    

B. Pris på leje af hotelværelserne 
med og uden sengetøj. 
 

Bestyrelsen har besluttet at opgradere 
hotelværelserne med nye senge, dyner, 
puder og som noget helt nyt er lejen nu 
med sengetøj. Disse tiltag gør, at priserne 
på hotelværelserne stiger til: 
350,00 kr. for et dobbeltværelse og 
250,00 kr. for et enkeltværelse.  
Priserne træder i kraft pr.   
1. januar 2015. Allerede bookede 
værelser er selvfølgelig til de gamle 
priser. 
  

Beboerne informeres i beboerbladet 
december 2014. 
 

DTH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CASC 

C. Drøftelse af ny plads til container 
v. Langhuset. Pris på inddækning 
af containeren. 
Uden bilag. 
 

Punktet genoptages på mødet i januar 
2015, hvor forslag til ny placering 
udsendes med dagsorden. 

 

D. Dødsboer og økonomi – status. 
 

Taget til efterretning. 
 
Bestyrelsen ønsker fremadrettet en 
opgørelse over økonomien ved de 
enkelte dødsboer.  Opgørelsen skal vise 
hvad skal afdelingen betaledødsboets 
betaling og evt. tab. 
 

 
 
DTH 
 
 

E. Orientering om affaldsordning. 
Uden bilag. 
 

Rødovre Kommune har spurgt om 
Carlsro er villig til at afprøve et forsøg 
med én central affaldsø i et afgrænset 
område.  
Det er en forudsætning for 
afdelingsbestyrelsens tilslutning til forsøg, 
at det kan se uden udgift for afdelingen, 
og ved at eks. containerplads udvides 
med plast, samt at beboerne får spande i 
boligen til rest- og bioaffald. Rødovre 
Kommune kontaktes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DTH  
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En arbejdsgruppe blev nedsat: 
DTH – NEA og JR. 

 

Sag 2 – Godkendelse af referat fra 
mødet den 30. oktober 2014.  
Samt referat fra lukket dagsorden med 
personale og dagsorden uden personale. 
 

Det åbne og lukkede referat tilrettes.  CASC 

Sag 3 – Ansøgning om tilskud fra 
Pensionistklubben, Beboerhuset og 
Bridgeklubben. 
 

Ansøgning fra Bridgeklubben og 
Pensionistklubben imødekommet. 
Beslutning om tilskud til Beboerhuset 
udsættes til næste møde. 

 

Sag 4 – Ansøgning fra CTC om lån af 
hallen og det store selskabslokale til 
generalforsamling til februar 2015. 
 

Ansøgningen blev godkendt. CASC 

Sag 5 – Genoptagelse af drøftelse om 
videoovervågning. 
 

Nr. 1 i tilbuddet blev besluttet. PLS/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. 
Status pr. den 4. november vedlægges. 
 

Orientering fra RAB mødet.  
 
 

Sag 7 – Udvalg.  
 Uden bilag. 
 
 

Fremover får hver klub deres 
sagsnummer fx 7A – 7B – 7C osv. 

CASC 

Sag 8 – Status på ny madklub. 
Korrespondance vedlægges. 
 

Formanden orienterede om status; at 
initiativ til oprettelse af madklub 
fortsættes af Palle Aarfelt. 

 

Beboeraktiviteter. 
 

CASC indhenter priser på Sprælle for 
2016 og 2017. 
Sidste weekend i november. 
Punktet kommer på dagsordenen 
i januar 2015. 

CASC 
 
 

Økonomi.   
 

Beboerblad. Bladet udkommer inden jul.  
 

Hjemmesiden. 
 

  

Klubber. 
 

   
 

Vaskeri. 
 

  

Multibane. 
 

  

Eventuelt.    

 
Næste møde er torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.30. 
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