
Bestyrelsesmøde d. 30.04.2013 kl. 18.00 

Til stede: Khalid, kai, Salem, Atef, Husni, Walid, René, Abdullatif, Henrik  

Kai ordstyrer:  Abdullatif referant. 

 

 

Peter fra DKT fortalte om de fordele der er ved at være kunde hos dem, aftalen med DKT udløber ved 

slutning af april måned 2014, vi har 302 lejemål med internet abonnement og 140 med telefoni i øjeblikket. 

Den eventuelle nye aftale vil være bindende i 36 måneder lyder det fra Peter, Der kan tilbydes op til 94 MB. 

internet hastighed samt telefoni, mobiler og TV pakke bibeholdes hos "YouSee". Der vil være kr. 6,00 i 

vedligeholdelses afgifter pr. lejemål pr. måned samt kr. 12,00 i service afgift pr. lejemål, og DKT sørger selv 

for at skifte en Switch med en ny på 1 Giga bit, hver gang en switch skal skiftes, i stedet for de nuværende vi 

har på 100MB, imod kr. 9.000  i stedet for kr. 14.000, som normalt prisen for sådan en switch.( vi har i alt 48 

stykker Switch i afdelingen ). Der kan aftales at bestyrelsen kan få en service aftale med Peter, det må vi 

kigge nærmer på hvis det bliver aktuelt... 

 Der skal opsiges aftale med clorius vedr. radiators, det vil Henrik fra DAB sørge for. i følge en ny lov som er 

på trapperne, skal en forbruger kunne se og følge forbrug af varmen, Henrik giver besked til Kim/DAB. 

Ejendomsmesterens orientering. Vi fik klage fra naboer på den anden side af beboerhuset, på grund af 

forhøj lyd fra beboerhuset lyder det fra klagen. lyd styring er på 105db, René vil undersøge om der er en lov 

herom. Vi har haft nogen unger som har sat papir i vaskeriets kortlæsere og skal repareres.  Jan stopper i 

dag og Alex bliver fast ansat . 

Ved fraflytning af lejemålet skal El. afmeldes, dvs. skal bolig foreningen selv betale for den periode inden 

den ny indflytter melde indflytningen, der er lov krav. De 14 dage inden indflytning må boligforeningen selv 

betale. 

Sommerfest forslag: den 15 eller 22 juni, René undersøger de dato med de ansatte i afdeling. 

Der blev spurgt ind til deltagelse i møder af suppleanterne, fra en af vores suppleanter, og det er sådan at 

bestyrelsen kalder dem ind efter behov, så ikke møderne bliver for lange, de vil få referater tilsendt. Husni 

har fået en ansøgning om internet forbindelse til motion klub, en skriftlig ansøgning skal sendes til 

bestyrelsen og begrundes. 

Næste møde er den 29.05.2013 kl. 18.    

 

 

 


