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JANUAR 2019 

 

Rødovre almennyttige Boligselskab 

Afdeling CARLSRO 

 

 

ÅBN REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde (web) 

 
 

Torsdag den 31. januar 2019, kl. 18.00 

 

Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 

medarbejderobservatør Bo Heilesen. 

Referent: Bestyrelsessekretær Carina Sciacca.  

Ordstyrer: Der vælges en ny ordstyrer ved hvert møde. 

Ordstyrer: JBH. 
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REFERAT 

 

1) Nyt fra ejendomskontoret  –  FØ (O) 

 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 – Bilag 1. 

 

a) Forespørgsel fra lejer i Langhuset om p-plads til el-bil og gratis etablering af ladestander  

(uden bilag).  

Bestyrelsen er positive overfor forespørgslen, men ønsker mere fakta om forslaget 

(fx pris & placering).   

Hvis forslaget godkendes, ønsker bestyrelsen ikke, at det bliver en privat 

parkeringsplads, men en p-plads for alle med el-bil. Ejendomskontoret svarer 

beboeren. Punktet genoptages i februar 2019 (grøn dagsorden). 

 

 b) Skraldespande (B) 

 Præsentation af eksempler på skraldespande og priser. 

  Punktet er genoptaget fra mødet i november 2018 - Bilag 2. 

Det blev besluttet, at indkøbe Louise skraldespanden.   

Udskiftning sker hurtigst muligt. 

 

c) Skilt ved Langhuset (B/O) 

Drøftelse af pris på istandsættelse af nedtaget skilt ved butikkerne ved Langhuset  

(uden bilag). Punktet er genoptaget fra mødet i november 2018. 

Skiltet sættes i stand hurtigst muligt. Der kommer en konkurrence i beboerbladet, hvor 

beboerne kan vælge, hvor skiltet skal opsættes. Der kommer info på hjemmesiden om 

sagen. 

 

d) Orientering om sager fra Ejendomskontoret (O) – (uden bilag). 

Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden. 

- Aflukning af enderne på det nye halvtag ved pensionistboligerne. 

- Punktet drøftes på mødet i februar 2019 med priser og forslag på aflukning. 

- Opfølgning vedr. belægning foran indgangspartiet ved tandlægerne.  

Punktet drøftes på mødet i februar 2019. 

- SMS-ordning til Carlsros beboere. Punktet drøftes på mødet i februar 2019. 

- Belysning i Carlsro. Punktet drøftes på mødet i februar 2019. 
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2) Godkendelse af referat fra 29. november 2018 (B) – Bilag 3. 

 Referatet blev godkendt. 

 

3) Orientering fra Formanden og øvrige 

 a) Indkøb af runde borde til selskabslokalerne - (B) – (uden bilag) 

 Genoptages på mødet i februar med priser. 

 b) Drøftelse af tilbud på ny hjemmeside (O/B) – Bilag 4. 

 Tilbuddet blev forkastet. Punktet genoptages på mødet i marts 2019 gul. 

 c) Invitation til Åbent Hus/kursus om brandsikkerhed (O) - Bilag 5. 

 Invitationen tilrettes og omdeles i løbet af februar. 

 d) Hvid markering på bump på Borgmester G. Jensens vej genmarkeres,  

 da disse er udtjente - (B) - (uden bilag). 

 Der er bestilt ny markering af omtalte bump. 

 Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden.  

 

4) Helhedsplan (O) 

Der vil være et opfølgende orienteringsmøde, uden eksterne, mandag den 25. februar 2019 

med deltagere i Styregruppen.  

 

5)  Udvalg og arbejdsgrupper (O) 

 a) Resumé fra klubledermødet 15. januar. (O) – Bilag 6. 

 Resumét blev taget til efterretning. 

 b) Forslag til indretningen i Klubhuset (B) – Bilag 7. 

 Der arbejdes videre med forslaget. 

 

 Liste over udvalg og arbejdsgrupper vedlagt. Bilag 8. 

 Årshjul vedlagt. Bilag 9. 

  

6) Eventuelt (O).  

 


