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JANUAR 2020 

 

Rødovre almennyttige Boligselskab 

Afdeling CARLSRO 

 

 

ÅBN REFERAT fra ordinært bestyrelsesmøde 

WEB 

 

Torsdag den 30. januar 2020, kl. 18.00 

 

Indkaldte: Afdelingsbestyrelsens medlemmer, ejendomsleder Frank Østergård og 

medarbejderobservatør Bo Heilesen. Peter Dan Jensen deltager på mødet. 

Referent: Bestyrelsessekretær Carina Sciacca.  

Ordstyrer: ATJ. 

Afbud: FØ og AB. 
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REFERAT 

 

1) Nyt fra Ejendomskontoret – (O)  

 Herunder fast Budgetopfølgning, status/økonomi ved dødsboer, rottesager og skimmel- 

sager (lister over dødsboer medsendes min. 4. gange årligt i februar, maj, 

august og november) – Bilag 1. 

 

2) Godkendelse af referat fra den 28. november 2019 (B) – Bilag 2. 

 Referatet blev godkendt.  

 

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

Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden. 

a) Godkendelse af tilbud på videoovervågning ved kælderindgang – Bilag 3. 

Tilbuddet blev godkendt. 

b) Drøftelse af tilbud på udskiftning af eksisterende videoovervågning – Bilag 4. 

Tilbuddet blev ikke godkendt. Der indhentes nye tilbud og punktet genoptages 

på mødet i februar 2020. 

 

3) Drøftelse af inspektion af Folkekælderen og opdatering af inventar (PLS) – (uden bilag). 

 Punktet blev drøftet efter besøg i Folkekælderen. Udvalget arbejder videre med sagen. 

  

4) Drøftelse af udsmykning af teknikbygning med graffiti-kunst ved den nye Multibane (FB) 

(uden bilag). 

 Der er givet tilladelse til udsmykning af bygningen. 

  

5) Orientering fra Formanden og øvrige (B/O) 

 a) Drøftelse af bevarelse af træ i rundkørslen RP/KV – (uden bilag). 

 Træet kan desværre ikke bevares ifølge Teknisk Forvaltning i Rødovre Kommune. 

 Sager modtaget efter udsendelse af dagsorden – (uden bilag). 

  

6)  Udvalg og arbejdsgrupper (O/B) 

 a) Orientering fra klubledermødet den 16. januar 2020 – Bilag 5. 

 b) Drøftelse af: akustik i Klubhuset, adgang til Klubhuset, kursus i Frivillighed, navnetavler 

     og Åbent Hus (se bilag 5). 
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 Akustik 

Udvalget for selskabslokalerne undersøger mulighederne for forbedring af 

akustikken i Klubhuset. 

 Adgang til Klubhuset 

 Det blev besluttet, at give ”den daglige leder” et dagskort. 

Kursus i Frivillighed 

 Klubberne er velkomne til at deltage i kursus i Frivillighed (gratis). 

 Navnetavler 

 Der udarbejdes udkast til navnetavler i A3. 

 Åbent Hus 

 Åbent Hus bliver lørdag den 12. september. 

Som noget nyt, foregår det i selve klubberne, hvor beboerne kan besøge de forskellige 

klubber via et kort. Mini-folder udarbejdes. 

 

 c) Opstart af beboerbladet – optakt til afdelingsmødet. Hvem skriver hvad? – Bilag 6. 

    Revideret bladoversigt rundsendes. 

 d) Liste over udvalg og arbejdsgrupper vedlagt. Bilag 7. 

 e) Årshjul vedlagt. Bilag 8. 

   

7) Eventuelt (O).  Punkt til grøn februar 2020. Drøftelse af underlag ved Multibanen. 

 

 

 

Næste møde er torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


