
1

Rødovre almennyttige Boligselskab
Afdeling Carlsro
Afdelingsbestyrelsen
Borgmester Gustav Jensens Vej 2, 2610 Rødovre
Åbent mandag til torsdag kl. 8.00-12.00
Tlf. 3670 3304.
bestyrelsen@carlsro.dk

Oktober 2020

                    

Referat fra ordinært afdelingsmøde.

Onsdag den 23. september 2020 - kl. 19.00 i Carlsrohallen

Tilstede og ved fuldmagt var der i alt repræsenteret 91 husstande ud af i alt 901 lejemål

i Carlsro. Det gav 182 stemmer inklusive fuldmagter.

  

1. Velkomst og valg af dirigent

Formand Peter Lund Sørensen bød velkommen til de fremmødte. Til stede var også i 

panelet; Ejendomsleder Frank Østergård samt sekretær og referent Carina Sciacca og 

medlemmerne af afdelingsafdelingsbestyrelsen, næstformand Jeanette Rasmussen, 

kasserer Karin Bregendahl, Jens Jørgensen, Flemming Bertelsen, Anette Brylov, Jan B. 

Hansen, Alex Thaysen-Jensen og Britt Hauschild Kanerva. 

Fra DAB deltog Kundedirektør Anders Holmgren og økonomikonsulent Brian Tanzer.

Herefter foreslog formanden Anders Holmgren som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede 

sig. 

Dirigenten konstaterede, at afdelingsmødet var rettidigt indkaldt med dagsorden efter 

vedtægternes § 12. Der var desuden rettidigt indkommet og omdelt 5 forslag fra beboerne 

samt afdelingsafdelingsbestyrelsen, som alle kunne behandles på afdelingsmødet. 

Afdelingsmødet var således lovligt og beslutningsdygtigt. 
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2. Valg af stemmeudvalg

Dirigenten udbad sig kandidater til et stemmeudvalg, følgende husstande blev valgt: 

Lucernevej 293, Lucernevej 557 og Korsdalsvej 38.

3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning for perioden siden sidste møde
Peter Lund Sørensen fremlagde bestyrelsens beretning, hvor de væsentligste punkter er 

refereret i det følgende:

Covid-19 har forandret meget for os alle, og i Carlsro holder vi vores årlige afdelingsmøde 

meget senere, end vi plejer i maj måned. Bestyrelsen har måtte godkende et budget, uden 

at det har været oppe på et Afdelingsmøde.

Som noget helt ekstraordinært er det i år, mod de almindelige regler, muligt at stemme med 

fuldmagt, og det ved jeg, at mange har gjort brug af i år, indledte formanden.

Teleslynge

For de der ikke deltog i Afdelingsmødet sidste år, gjorde formanden opmærksom på, at der 

var teleslynge i hallen.

Biodiversitet og grønne områder samt LAR

Carlsro har i den sidste periode udvidet de 9 grønne områder med blomster til at sprede sig 

ud i hele Carlsro på stort set samtlige grønne områder, det syntes mange beboere godt om. 

Det er en løbende proces, som skulle være sket i 2020. Dog blev Ejendomskontoret også 

ramt af Covid-19 begrænsninger, der gjorde at der har været et minimum af mandskab på 

job, som har betydet, at dette ikke er tilendebragt endnu. 

Vi ser frem til at foråret 2021 vil være med endnu flere vilde blomster mange steder i 

Carlsro. 

Carlsro er, siden sidste år, også blevet godkendt som den første boligafdeling i Danmark, 

som er bi-venlig. Det er bl.a. arbejdet med områder med grøftekantsblomster, frugttræer 

osv. der har været med til at få Carlsro godkendt.

Derudover så er der også sat et projekt i gang med LAR (Lokal Afledning af Regnvand) ved 

parkeringspladserne på Borgmester G. Jensens Vej mellem Ejendomskontoret og 
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Lucernestien, som det første. Dette skulle gerne vise, om vi så kan holde de store 

vandpytter væk fra parkeringspladserne. Hvis det bliver en succes, som forventet, udrulles 

det til resten af Carlsro hurtigst muligt, så færre beboere får våde fødder, når de skal ind i 

bilen, fremførte formanden.

Motions- og legeområde

Siden sidste Afdelingsmøde er vi blevet færdige med multibanen, træning/OCR og 

skaterområdet. Bestyrelsen har længe ønsket at afholde en indvielse, hvor beboerne kan 

komme og se nærmere på området, se nogle professionelle skatere, der bruger området, 

og evt. få lidt godt til ganen. Men grundet disse anderledes Covid-19 tider, så har 

bestyrelsen ikke ment, at det var passende at samle Carlsros beboere mere end højest 

nødvendigt.

Der mangler nu kun lidt udsmykning ved området og evt. opsætning af to basket-kurve i 

den ene ende af skater-området, så det bliver helt færdigt. Indvielsen må beboerne have til 

gode lidt endnu, bestyrelsen håber på jeres forståelse.

Julefester x 2

Carlsros populære og meget besøgte julefester, som skulle finde sted i november, har 

bestyrelsen desværre måtte aflyse, grundet den nuværende situation. Der er allerede 

udsendt brev til alle beboere om aflysningen. Det skærer naturligvis bestyrelsen i hjertet at 

aflyse begge julefester, men bestyrelsen mener ikke, at det er forsvarligt at afvikle 

julefesterne i overensstemmelse med de nuværende restriktioner, sagde formanden. 

El-biler

Der er i de senest 1-2 år kommet flere beboerhenvendelser angående elbiler og muligheder 

for opladning. Da det er ret komplekst, hvad man må og kan i almene boliger, hvor hver 

beboer ikke har egen parkeringsplads, så vil bestyrelsen helst gøre det rigtigt første gang. 

Der er flere ting der skal tænkes ind: hvordan sørger vi for, at det er Carlsros beboere som 

får gavn af ladestandere, hvor længe må man holde der, hvor mange skal vi have, hvor skal 

de stå, hvilke firmaer skal vi benytte af de tre nuværende på markedet osv. 

Bestyrelsen følger meget nøje med i, hvad der sker på området, og vi afventer derfor at 

regeringen kommer med et udspil. Senest er elbilkommissionen kommet med deres rapport 

den 7. september 2020, som regeringen vil arbejde med. Men før der er lovgivet på 
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området, mener vi ikke i bestyrelsen eller i RAB, hvor vi også arbejder med dette punkt, at 

det vil være økonomisk forsvarligt, at bruge beboernes penge på projektet. Vi håber derfor, 

at beboerne er villige til at vente lidt endnu og se tiden an, indtil der kommer afklaring på 

området. Bestyrelsen vil gerne arbejde hen imod et forslag til Afdelingsmødet 2021, som 

beboerne kan stemme om, så vi evt. kan få ladestandere i Carlsro, afsluttede formanden.

Bænke totalrenoveret
Bestyrelsen har siden sidst også fået lavet en gennemgribende renovering og 

istandsættelse af alle vores bænke i Carlsro. Bænkene var ved at være meget nedslidte, og 

de blå mænd har arbejdet ihærdigt med af få dem renoveret. Gelændere blev sendt ud til 

slibning i byen, men træværket klarede de blå mænd selv. Bænkene er holdt olierede, da 

dette mindsker vedligeholdelsen.

Skraldespande, 18 ekstra, 5 langs Lucernevej

Vi har sidste år talt om, at der manglede skraldespande i Carlsro. Der er nu opsat 18 ekstra 

skraldespande fordelt i Carlsro efter, hvor de eksisterende skraldespande hurtigt blev fyldt, 

eller hvor der manglede skraldespande. Det kan nu både ses på, at der er mindre skrald 

rundt omkring i Carlsro og færre efterladenskaber fra hunde. 

Robot plæneklippere

Bestyrelsen talte sidste år om, at vi ville iværksætte et forsøg med en robotplæneklipper, for 

at finde ud af, om det ville give mening i dele af Carlsro. Men på grund af Covid-19 er det 

også udsat til 2021.

Covid-19 tiltag under lukningen

I dette forår har mange ting skulle lukkes ned og ændres. Det er desværre også gået ud 

over alle vores klubber i Carlsro. Så alt fra Carlsros Motor Klub, Badmintonklubben til 

Bridgeklubben har været lukket ned, fordi Carlsro ikke har haft resurserne til at sørge for 

afspritning i en sådan grad, at vi kunne sikre forholdende for klubberne.

Heldigvis fik vi åbnet klubberne stille og roligt op i takt med, at det kunne lade sig gøre fra 

regeringens side. Det er dejligt at se, at klubberne er komme i gang igen til gavn og glæde 

for masser af beboere i Carlsro. Beboerne kan finde flere oplysninger om klubberne på 

Carlsros hjemmeside eller i indflyttermappen.

Ejendomskontoret var også ramt under Covid-19. Kontoret måtte sende halvdelen af de blå 
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mænd hjem, så kun det allermest nødvendige arbejde blev udført. Samtidigt var der også 

kun én beboer ad gangen på Ejendomskontoret. Nu er der installeret plexiglas mellem 

medarbejdere og beboere, men der må fortsat kun være én beboer inde ad gangen, oplyste 

formanden.

Designmanual

Det er ved at være en lang historie om udgivelse af den nye Designmanual. Bestyrelsen 

lovede sidste år, at den ville komme inden årets Afdelingsmøde. Det har vi ikke kunnet 

holde, da bestyrelsen gerne vil have, at den skal være uden fejl. Designmanualen er blevet 

opdateret, og den er næsten færdig. Vi skal nu blot have en arkitekt til at tilrette de sidste 

ting, så tegninger osv. bliver opdaterede.

Men en god ting er der dog sket, imens vi har ventet. 

Tidligere har vi i Carlsro ikke måtte etablere vindfangsdør i midten, ifølge Rødovre 

Kommune, men sidste mandag skrev kommunen, at de havde fundet en notits i deres arkiv 

fra 1964, hvor det fremgår, at det faktisk er tilladt. Så derfor er det nu bekræftet, at det er 

tilladt, såfremt vi får udarbejdet arkitekttegninger på det. 

Orientering om proces i forbindelse med helhedsplanen

Nu er der sat dato på det første møde omkring Helhedsplan for Carlsro. 

Det bliver den 8. oktober, og mødet vil foregå i opvarmet telt ved Langhuset i Carlsro, og 

der vil være flere møder på dagen, da bestyrelsen forventer, at mange beboere vil dukke 

op.

Der vil i morgen den 24. september 2020 blive omdelt et brev til alle beboere, hvor der står 

helt præcist hvad vi skal tale om, og hvordan man tilmelder sig møderne.

Bestyrelsen glæder sig til, at se rigtig mange beboere den 8. oktober.

Ny TV-ordning

Som vi også talte om sidste år, så udløber Carlsros TV-ordning med YouSee pr. den

31. marts 2021. Formanden havde sidste år lovet, at indkalde beboerne til et møde i 

oktober. Men Covid-19 har ændret på planlægningen af alt. Men bestyrelsen arbejder 

videre med at finde løsninger, og vi håber at kunne afholde Afdelingsmøde om dette i 

starten af det nye år. Bestyrelsen håber på beboernes forståelse.
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En tak til personalet og bestyrelsen

Formanden sagde tak til de blå mænd og resten af ejendomskontoret, som har arbejdet 

hårdt med at nå det hele i de seneste 1,5 år. Yderligere har personalet ikke mindst skulle 

tilpasse sig Covid-19, været delvist hjemsendt, komme tilbage på arbejde og stadig med 

godt humør. 

Tak til alle blå mænd for at passe godt på vores alles Carlsro. 

Vi sætter pris på det arbejde, I udfører hver dag.

En stor tak gik også til afdelingens sekretær, som hver dag tager imod beboerhenvendelser 

til bestyrelsen og ordner en masse praktisk bag kulisserne. 

Sekretæren har i den grad arbejdet hårdt og anderledes under Covid-19, og hun været 

yderst fleksibel i løsning af opgaverne på næsten alle tider af døgnet og dage i ugen både 

på kontoret og hjemmefra. 

Til sidst takkede formanden Anders Holmgren, som aftenen som dirigent, og formanden 

nævnte, at det var desværre sidste gang Anders deltog på Afdelingsmødet i Carlsro, fordi 

han er tiltrådt en nye stilling som Kundedirektør. 

Til gengæld ser bestyrelsen frem til at se Anders’ afløser, afdelingschef Sara Ipsen til 

næste år.

Formanden sagde til sidst en stor tak til resten af bestyrelsen, for det gode samarbejde, 

ideerne, det hårde arbejde og de gode diskussioner i året, der var gået.

Med disse ord satte formanden beretningen til debat. 

Spørgsmål fra beboerne til beretningen
Vagn Kærgård Korsdalsvej 50 spurgte om, hvorfor RABs omdelte vedtægter ikke var 

underskrevet. Det var heller ikke klart, hvad som var tilrettet i vedtægterne.

Anders Holmgren svarede, at det er ikke længere et krav lovgivningsmæssigt, at 

kommunen skal underskrive vedtægterne. De sendes blot til kommunen til orientering.

Yderligere er der i de nye vedtægter åbnet op for muligheden for fremadrettet, at indkalde til 

beboermøde digitalt. Men det er der ikke truffet beslutning om endnu.

Beboerne bør fremover gøres opmærksom på, hvad der er som er ændret i vedtægterne, 

så det er klart for alle beboere. Det tog Anders Holmgren med tilbage til DAB.
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Beboeren på Korsdalsvej 50 stillede spørgsmål til parkering uden for de optegnede 
båse/på stregerne.

Formanden svarede, at beboerne har stemt om ændring af parkeringsordningen flere 

gange. I dag må køretøjer over 3.500 kg. (busser og lastbiler) ikke parkere i Carlsro.

Derudover skal man selvfølgelig parkere rigtigt, og i Færdselsloven står der, at man må 

gerne parkere på stregerne, når man holder i en parkeringsbås, men man må ikke parkere 

uden for båsen. Hvis man får en afgift, hvis man parkere på p-bås linjen, så skal man afvise 

den, svarede formanden.

Ønsker beboerne en anden parkeringsordning, skal der stilles forslag om det på et 

afdelingsmøde, afsluttede Anders Holmgren.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Orientering om afdelingens driftsbudget for 2020/2021, samt en kort orientering 
om regnskabet for 2018/2019.

Indledningsvis sagde dirigenten, at normalt godkender beboerne driftsbudgettet, men

Covid 19 har i år ændret på dette, og derfor har RAB allerede godkendt budgettet.

Bemærkninger til driftsbudgettet ved formanden. 
For at kunne forhåndsgodkende budgettet må huslejestigning være på maks. 2 %.

 Henlæggelser: vi er stadig lidt bagud, men Carlsro har efterhånden en god ballast

 Ejendomsskatten er faldet i forhold til reguleringen

 Der har været en stor stigning på vand – næsten ca. 20 %

 El-forbruget er faldet (nedsættelse)

 Henlæggelser til planlagt vedligehold er steget, så Carlsro har flere midler.

Spørgsmål til driftsbudgettet.
John Petersen fra Rødovre Parkvej 446 spurgte, hvordan den planlagte huslejestigning på 

2 % og bestyrelsens forslag om renovering af brugsvandrør i rækkehusene passede 

sammen?
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Formanden svarede, at huslejestigningen på de 2 % skulle egentlig have være til 

afstemning i foråret på afdelingsmødet, men den blev allerede godkendt af RAB i foråret, 

da alle afdelingsmøder blev udskudt. RAB kan godkende budgetter op til 2% uden 

beboernes afstemning.

Bestyrelsens forslag om renovering af brugsvandrør i rækkerne er et forslag, som vil 

resultere i en huslejestigning på de 2,27 % (oprindeligt 2,97 %)

Men Carlsro har efterfølgende opnået egen trækningsret på 9 mio. kr. i RAB, hvor 

egenbetalingen i Carlsro er faldet fra 2,97% til 2,27% i stedet.

Forslaget om nye brugsvandrør finansierers efterfølgende som et lån og er således ikke en 

del af budgettet.

Vagn Kærgård KV 50 undrede sig over huslejestigningen på 2%, når afdelingen har et 

overskud på 2 mio. kr.

Formanden svarede, at de 2 mio. kr. forsvinder ikke ud af afdelingen, men står som 

henlæggelser til uforudsete udgifter. Det er stort set umuligt i så stor en afdeling som 

Carlsro, at ramme præcist, da afgifter fx ændre sig under budgetåret og der nogle gange 

komme uforudsete udgifter eller andet falder drastisk, fx rottesager, skimmelsager osv.

Vagn Kærgård KV 50 stillede spørgsmål til renoveringsudgiften og Carlsros affaldsløsning.

Formanden svarede, at det er Rødovre Kommune som fastsætter taksten på afhentning af 

affald i rækkehusene og Langhuset. Det har vi ingen beslutningsevne om i bestyrelsen.

Næstformand Jeanette Rasmussen, forklarede yderligere at Carlsros nuværende 

affaldsløsning var beboernes beslutning på et afdelingsmøde.

Det var en løsning som Carlsro blev pålagt at udarbejde af Rødovre Kommune.

Det har været hele tiden været en afvejning af, om man skulle nedgrave affaldsøer eller om 

beboerne skulle have deres egne affaldsspande, sagde næstformanden.

Da der er mange ældre beboer i Carlsro valgte bestyrelsen at præsentere den nuværende 

løsning. Det kunne også været endt ud i en løsning med nedgravede affaldsøer med fare 

for lugtgener for de omkringboende beboere. Afslutningsvis nævnte næstformanden, at alle 

beboerne har mulighed for at stille forslag om en anden affaldsløsning, som kan behandles 

på et afdelingsmøde. 
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Kort gennemgang af regnskabet ved Brian Tanzer 
Bemærkninger til regnskabet:

Carlsro kom ud med et overskud på ca. 2 mio. kr. i sidste års regnskab, og de penge er lagt 

over i henlæggelserne.

Men det giver ingen mening først at sætte huslejen ned med overskuddet for igen at sætte 

huslejen op igen i forbindelse med Carlsros store renoveringsopgaver.

DAB og bestyrelsen har derfor valgt at henlægge ekstraordinært, netop fordi afdelingen står 

over for store renoveringsopgaver, det giver god mening, sagde Brian Tanzer.

Carlsro fik ca. 18 mio. kr. tilbage i ejendomsskat 2018/2019. De 15 mio. kr. er også henlagt 

til opsparing i det regnskab. Carlsro er således godt polstret til at imødekomme store 

renoveringsopgaver. De 3 mio. er en udgift til det advokatfirma, som har kørt ankesagen i 

forbindelse med ejendomsskatten over for skattemyndighederne, afsluttede Brian Tanzer.

5. Behandling af indkomne forslag:
Forslag A) Fra afdelingsbestyrelsen:

Afskaffelse af husdyrgebyr.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag B) Fra afdelingsbestyrelsen:

Forslag om regler vedr. trampoliner, pools og spa i rækkehusene.

Næstformanden indledte med at sige, at på sidste års afdelingsmøde havde beboerne 

pålagt bestyrelsen at arbejde med forslag/regler om trampoliner i rækkehusene.

Beboerne ønskede skriftlig afstemning og resultatet blev således:

TRAMPOLINER
Forslag 1 A fik 44 stemmer.

Forslag 1 B fik 80 stemmer.

Forslag 1 C fik 48 stemmer.

Der var 6 blanke stemmer og 4 ugyldige stemmer.

Forslag 1 B blev valgt med 80 stemmer.
Ordlyd forslag 1B: ”Trampoliner skal nedgraves, så indblik til naboen minimeres.
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Skal opsættes inden for byggelinjen i den bagerste del af haven.

Skal følge reglerne for støj.”

DAB tilretter og udsender opdateret Ordensreglement.

Alle beboere som har en trampolin skal venligst kontakte Ejendomskontoret og få deres 

trampolin registreret senest 1. december 2020. Hvis ikke der er ansøgt inden denne dato, 

så skal de nye regler følges.

POOLS og SPA 

Beboerne ønskede skriftlig afstemning og resultatet blev således:

Forslag 2 A fik 11 stemmer.

Forslag 2 B fik 70 stemmer.

Forslag 2 C fik 92 stemmer

Der var 9 blanke stemmer.

Forslag 2 C blev valgt med 92 stemmer.
Ordlyd forslag 2C: ”Forbud mod pools med pumper. Nedgravede pools/spa er forbudte i 

Carlsro. Vand skal afledes til offentlig kloak.”

DAB tilretter og udsender opdateret Ordensreglement.

Rødovre Parkvej 312 ønskede at få ført til referat, at beboeren ønskede at flytte forslaget 

og således ikke stemme om forslaget, fordi det endnu ikke var afklaret, hvem som skulle 

betale for vandet. Forslag C. 

Dirigenten valgte at fastholde rækkefølgen og punkterne på dagsordenen. 

Alle beboere som har opsat pools med pumper skal venligst henvende sig på 

Ejendomskontoret og få deres pool registreret senest 1. december 2020.

Forslag C) Fra afdelingsbestyrelsen:

Renovering af brugsvandrør i rækkehusene 

Formanden indledte med at sige, at rørene i rækkehusene er gamle og fyldt med kalk. 

Vandtrykket er meget ringe mange steder, og derfor er det nødvendigt med nye rør i 

rækkerne. Rent praktisk skydes rørene ind under skuret og kommer op ved varmeunitten i 

skurene. 
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Der opsættes samtidig vandmålere. Vandregnskabet træder først i kraft, når alle lejemål i 

Carlsro er tilkoblet. Forslaget har ikke noget at gøre med Helhedsplanen for Carlsro, da 

rørene under alle omstændigheder skal udskiftes.

Det forventes, at huslejen vil falde med ca. 5 % for alle, da hvert lejemål i stedet vil blive 

opkrævet et aconto beløb til vand. Men beboerne vil så i stedet blive opkrævet pr. 

husstand.

Ejendomsleder Frank Østergård forklarede, at alle vandmålere udskiftes hvert 9. år.

Der opsættes også vandmålere i Langhuset, og alle vandmålere bliver fjernaflæst.

Den nye vandmåler er mindre end en dåse sodavand. De gamle vandrør fjernes ved 

fraflytning og når der kommer en renoveringsplan eller en Helhedsplan afsluttede

Frank Østergård.

Bent Hansen Lucernestien 7 fremførte, at forslaget var en god idé, men spurgte ind til 

hvorfor forslaget ikke skulle afgøres ved en urafstemning, da beboeren mente, at mange 

beboere ikke var mødt op til mødet på grund af Corona-situationen. 

Formanden svarede, at bestyrelsen har valgt at lade det være op til de fremmødte at træffe 
beslutning om, hvorvidt det skal til urafstemning eller ej. I så tilfælde skal forslaget om 
urafstemning rejses konkret af en beboer for at komme til afstemning.
Da alle beboere er rettidigt indkaldt til afdelingsmødet, og alle regler omkring Corona er 
overholdt, er der ikke noget der særligt taler for, at punktet behøver at komme til 
urafstemning.

John Petersen Rødovre Parkvej 446 spurgte om, RAB ikke giver tilskud til udskiftning af 

vandmålere, og beboeren ønskede at vide om udskiftning af vandrørene griber ind i en evt. 

Helhedsplan.

Formanden fortalte, at RAB giver ikke længere tilskud til udskiftning af vandmålere. På det 

tidspunkt RAB gjorde det, var det ikke rentabelt for Carlsro at skifte, da besparelser og 

udgifter på vandmålerne gik lige op.

Udskiftningen af vandrørene har ikke noget at gøre med Helhedsplanen, og det vil ikke 

blive en ekstra udgift for afdelingen. Projektet foregår uden for rækkehusene, hvor en 

kommende Helhedsplan vil foregå inde i rækkehusene eller på og over bygningerne.

Formanden sagde yderligere, at vandrør i rækkerne er et tiltrængt projekt som ikke kan 

vente til en evt. Helhedsplan igangsættes, fordi mange beboere har problemer med alt for 

lavt tryk på vandet – dagligt.
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Yderligere har bestyrelsen valgt at lade de gamle rør sidde, da det ellers vil koste yderligere 

ca. 12 mio. kr. at fjerne de gamle rør samt følgearbejder i forbindelse hermed.

Formanden afsluttede med at sige, at siden budgettet blev udsendt har Carlsro opnået 

egen trækningsret, hvilket betyder at afdelingen får 9 mio. kr. i tilskud. Det betyder, at 

lejestigningen ikke bliver på 2,97 %, som der står i forslaget, men på 2,27 %.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Forslag D) Carl-Johan Hirsbæk, Lucernvej 157:

Opsætning af skilt ved langhuset på sin gamle plads.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Forslag E) John Petersen, Rødovre Parkvej 446:

Forslag 1

Udsendelse af nyhedsbreve vedr. helhedsplanen

samt ændring af forretningsordenen.

Beboeren frafaldt forslag 1.

Forslag 2 

Formanden forklarede, at punktet er fast på alle bestyrelsesmøder. Afdelingen har endnu 

ikke stemt om en Helhedsplan for Carlsro. Derfor har der ikke været noget nyt, at kunne 

udsende i nyhedsbreve. Fremadrettet er det dog planen, hvis en helhedsplan for Carlsro 

vedtages, at udsende nyhedsbreve løbende.

Forslaget blev trukket tilbage i ordlyden.

Forslag til forretningsordenen:

Dirigenten startede med at sige, at ændringer til forretningsordenen er ikke noget 

afdelingsmødet kan træffe beslutning om. Det er noget bestyrelsen beslutter.
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Formanden fortalte, at forretningsordenen er et valgfrit internt arbejdsdokument.

Bestyrelsen har tidligere prøvet med åbent hus om aftenen, og der kom ikke nogle beboere.

Yderligere har bestyrelsen besluttet, at bruge beslutningsreferater, som alle

kan ses på Carlsros hjemmeside. Ligeledes kan man også henvende sig personligt til 

sekretæren på bestyrelsens kontor og få en kopi af alle referater.

Kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 8.00 til kl. 12.00.

Man kan også, via sekretæren, aftale et møde med bestyrelsen, hvis det er det man 

ønsker. Formanden afsluttede med at sige, at bestyrelsen prøver at være så tilgængelige 

som muligt, og beboerne kan også ringe til kontoret i dagtimerne og sidst, men ikke mindst, 

kan beboerne kontakte bestyrelsen via hjemmesiden via kontaktfeltet.

Ønskerne blev taget til efterretning af bestyrelsen.

6. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år.
På valg var: Peter Lund Sørensen (modtager genvalg).

Peter Lund Sørensen blev genvalgt.

7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år.
A. På valg var: Flemming Bertelsen (modtager genvalg), 

Karin Bregendahl (modtager genvalg),

Alex Thaysen-Jensen (modtager genvalg) og

Anette Brylov (modtager genvalg). 

Alle opstillede kandidater blev genvalgt.

B. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år.

1. suppleant blev Marianne Falck, Lucernevej 47.
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8. Eventuelt.

Mødet sluttede kl. ca. 21.05.

Som dirigent:

Anders Holmgren, DAB


