
     Ringsted d. 11-02-2014 

Referat af bestyrelses møde den 11-02-2014 

Mødt: Abdullah Abdullatif, Kai, Abdullah  El-Bahi, Mohsen, Walid, Husni og René. 

Afbud: Atef    Ikke mødt: Sahar og Anita 

Mødet starter kl: 18:00 Abdullah blev valgt som ordstyrer og Walid som referent. 

Opfølgning fra sidste møde: 

De to gamle vaskmaskiner bliver fjernet af klubben selv.  

Udkast på leje kontrakt til kælder lokaler afventer vi fra Henrik evt. til næste møde, og de lokaler der bliver 

lejet ud i første omgang, er de lokaler der er klar. Der skal være adgang for ejendomskontoret til alle kælder 

lokaler. 

René: Det gik fint med Brunata, men der mangler ca. 10 steder hvor de ikke har været. 

Orientering fra formanden: 

Formand forslår et informations møde til alle beboer fra Brunata for at vise og vejleder os om de ny måler 

og hvordan logger man ind på web hos Brunata. 

Formand forslår at indkalder alle klubber til et netværksmøde, fordi alle klubber skal være med til 

arrangementer. 

På næste møde kommer der en arkitekt for at kigger på vores bygninger, og han kan vurdere om vi kan 

søge om støtte fra landsbyggefonden.  

På netværksmøde i Ringsted Syd, blev der forslå at de frivillige skal have en profil. 

Orientering fra ejendomsmester:  

Hoved rengøring til beboerhus og opgangene bliver i juli måned. 

Der bliver udført maling af vaskeri og ejendomskontor, da beboerhuset godt kan vente, til næste år.      

(René tjekker prisen) blev godkendt.  

Renovering af regnvandsledning og brønde på Ahorn Alle, samt ved børnehaven koster 380.000 kr. René 

mener at kommune skal være med til at betal en del af vejen, fordi vejen også bliver brugt af børnehavens 

brugere. Der skal senere afholdes et møde sammen med DAB, om problematikken, hvor Formanden og 

René deltager. 

 

 



Klubber og aktiviteter: 

Der blev stemt om det udkast til klubbernes fælles ordensregler, som formanden delte en kopi ud af, og alle 

stemt for. Ordensreglerne bliver delt ud til alle klubber i afdelingen. 

Der er kommet to klubber ned i de gamle vaskeri lokaler, det koster ca. 8.000 kr. pr. stk. at gøre dem klar, 

dette blev godkendt. 

Venskabsklubben flytter fra blok 6 til blok 3. med håb om at der kommer ro i kælderen efterfølgende. De 

nye lokaler koster 25.000 kr. at gøre klar, dette blev godkendt. 

Det blev vedtaget at, alle bestyrelsesmedlemmer, via brik kan få adgang til alle kælderdøre, samt 

beboerhuset, derudover har Formand og Kasser også adgang til alle lokaler. 

Næste bestyrelses møde er den 11-03-2014.  

   

 

 


