
     Ringsted d. 12-11-2013 

 

Referat af bestyrelsesmøde d.12-11-2013 

 

Mødt: Mohsen, Husni, Atef, Kai, Abdullah, Walid, Sahar og Rene. 

Afbud: Abdullah Bahi og Anita. 

Kai blev valgt som ordstyrer og Walid som referent. 

Vi startede mødet hvor formanden forklare de nye medlemmer om de opgaver bestyrelse har. 

Formanden fortalt om at behandling af alle, i vores afdeling, skal være lige og der skal ikke være 

nogen forskel mellem den ene eller den anden. 

Alle klubber skal behandles ens, dvs. alle klubber skal respekterer reglerne for vores afdeling. 

Rene fortalt lidt om bestyrelses opgaver til de ny medlemmer, nogen af opgaverne er bestyrelse 

med til at beslutte og andre opgaver udføres bare af ejendomskontoret. 

Der blev talt om den larm der kommer fra nogle klubber. Det blev forslået at fastsætte tid for 

åbning og lukning til alle klubber. Det forslag bliver taget op til det næst møde, så vi kan få fastsat 

tider. 

Formand fortalt om kurser til bestyrelsesmedlemmer.  

Walid blev valgt som næstformand og Kai som kasserer.  

Opfølgning fra sidste møde:   

Tømning af de gamle vaskerier i opgang søndrepark 21 og ahorn alle 28 er i gang. 

Rene drøfter udlejning af kælder lokaler med Henrik.  

Inden Brunata går i gang får alle beboer varsel 6 uger før. 

Orientering fra formand:  

Formanden fortalte om alle aktiviteter her i vores afdeling og at det går som planlagt. Pige klubben 

har fået lokaler i nr. 39 hvor der før var drenge klub. 

I forhold til vores fodboldbane, nettet blev ødelagt efter stormen. Formand får en service nøgle 

som kan bruges i nødstilfælde. 



 

 

Orientering fra ejendomsmester: 

Nogle af vores kloaker på parkering pladser skal ordens. Vores afdeling søndrepark skal 

energimærkes.  

Der skal fældes 12 træer i området, Rene foreslog at sætte depositum på vores beboerhus op til 

1000kr., pga. meget administration når folk ikke betaler deres regning, bestyrelse stemt ja til det.  

Fra den 1-1-2014 bliver depositum på beboerhus 1000kr. 

Jul træs fest til alle er lørdag den 07-11-2013. 

Mødet afsluttet kl. 21:00. 

 

  

 


