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FEBRUAR 2019 

 

Rødovre almennyttige Boligselskab 

Afdeling CARLSRO 

 

 

ÅBN REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde (web) 

 
 

Torsdag den 28. februar 2019, kl. 18.00 

 

Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 

medarbejderobservatør Bo Heilesen. 

Referent: Bestyrelsessekretær Carina Sciacca.  

Ordstyrer: ATJ. 

Afbud:  

 

 

 

 

 

Husk altid din kalender til bestyrelsesmødet. 
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REFERAT 

1) Nyt fra Ejendomskontoret  – (O) – Bilag 1 

 Herunder fast Budgetopfølgning, Status/økonomi ved dødsboer, rottesager og   

skimmelsager (lister over dødsboer medsendes min. 4. gange årligt i februar, maj, august og 

november) samt Effektiv Drift. 

Taget til efterretning. 

 

a) Aflukning af enderne på det nye halvtag i pensionistboligerne (B) – Bilag 2 

Drøftelse af forslag på aflukning med priser. Punktet er genoptaget fra mødet i januar 2019. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

b) Belysning i Carlsro – (O) – (uden bilag) 

Drøftelse af belysning i Carlsro.  

Punktet er genoptaget fra mødet i januar 2019.  

Punktet bliver genoptaget på mødet i maj 2019. 

Lamper på p-plads ved Langhuset repareres. 

 

c) Belægning foran indgangspartiet ved tandlægerne (B) – (uden bilag) 

Opfølgning på belægning foran indgangspartiet ved tandlægerne. Punktet er genoptaget fra 

mødet i januar 2019.  

Punktet bliver genoptaget på mødet i april 2019. 

 

d) Indkøb af barnestole – (B) – (uden bilag)  

Forslag om indkøb af to barnestole/højstole til selskabslokalerne –  

estimeret pris ca. 500,00 kr. pr. stol. 

Det blev vedtaget, at indkøbe 4 børnestole fra Ikea. 

 

e) Orientering om sager fra Ejendomskontoret (O) – (uden bilag) 

Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden. 

P-plads til el-bil (B) – genoptaget fra mødet i januar 2019 

Beboeren frafaldt forespørgslen, og punktet blev derfor ikke behandlet.  

 

2) Godkendelse af referat fra den 31. januar 2019 (B) – Bilag 3 

 Referatet blev godkendt. 
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3) Orientering fra Formanden og øvrige 

 a) Afskærmning af haver i Langhuset. Herunder vedligehold af hegn (B) - (uden bilag).   

 Punktet er genoptaget fra mødet i november 2018. 

 Hæk 160-180 cm i navr. 

 Havelåge etableres ifølge Designmanualen. 

 De blå mænd vedligeholder hækken to gange årligt. 

 

b) Forslag om indkøb af runde borde til selskabslokalerne – (B) – (Bilag udleveres på 

mødet). 

Punktet er genoptaget fra mødet i januar 2019. 

Punktet blev vedtaget. 

 

c) Årshjul vedlagt. Bilag 4. 

 

 Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden.  

 

4) Helhedsplan (O) – (uden bilag¨ 

 Status fra PLS. 

 

5)  Udvalg og arbejdsgrupper 

 a) Opstart af beboerbladet. (O) – Bilag 5. 

 b) Forslag til slagbænk i Klubhuset (B) – Bilag 6. 

 Forslaget blev vedtaget. 

 Det blev også vedtaget, at indkøbe reol til Klubhuset. 

 

 Liste over udvalg og arbejdsgrupper vedlagt. Bilag 7. 

  

6) Eventuelt (O).  


