
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 17.4.2012 Kl.18.00 

Tilsted: René, John, Kaj, Hussni, Abdullatif, Maher er kommet senere. 

Ikke tilsted: Abdullah ferie, Khalid afbud og Ali afbud. 

1. Valg af ordstyrer og referent, Abdullatif er valgt 

2. Opfølgning fra sidste møde. 

3. En god start, parkeringskontrol har ikke fået tilladelse fra politiet til at fjerne biler uden 

nummerblader, René fik nogle henvendelser fra beboere der holdt med tilladelse liggende i 

bagrude, vi enige om at bøden ikke annulleres da den beboer sammen med to andre 

truerede kontrol vagten.   

Orientering fra netværksmøde den 28.mars, afslag på vores ansøgning fra RealDania, vi 

talte om det tilbud afdeling fik fra Ringsted kommune, hvor kommunen gerne vil være med 

til at betale ½ delen af de 180.000 som afd. Betaler for aktiviteter, dvs. forlængelse af 

aktivitetsprojektet. Vi hører mere om der er ny fakta i projektet fra formanden til næste 

møde. 

4. Vedr. Switch, René fortæller, at det første tilbud var på 60.000 pr. ny Switch og vi få 10.000 

for en gammel, efterfølgende fik René en kontrolpris som var mindre. Dansk Kabel-tv blev 

kontaktet for et nyt tilbud. Det nye tilbud er en ”HP” Modular-Switch, og koster 30.000, det 

er en god løsning som vi har valgt i stedet. 

 Vi har 11 forstærkere i vores bolig afd. der koster 76.000 at få skiftet, og 20.000 for 

dokumentation til de forstærkere. 

Altantårn er undersøgt af tekniker og i gang med et løsningsforslag. 

Vi har 3.000 kr. i selvrisiko for vores ejendomsforsikring, for hver gang der kommer en 

bygningsskade. 

Vi er enige om at hvis man handler uansvarligt ved bygningsskade, skal beboeren betale 

selv risikoen en. Bestyrelsen er enige om, at René arbejder videre med sagen med 

inspektoren og undersøger det. 

Der er købt ny kopi maskine til en god pris, da vores gamle kopi maskine ikke kan 

repareres, afd. fik Renés kopi maskine i stedet for. 

Ansættelse af de to ny medarbejdere er på plads. Lasse er startet, han uddannet tømmer 

og Lise Lotte starte den 2.maj. Martin stopper her til april i jobtilskudstillingen. Vi mister 

25.000 fordi der ikke fra DAB`s side er givet besked til kommunen da en ejendomsassistent 

var langtidssyg, og på den baggrund mangler vi løn refusion for den ansatte. 

5. Maher fortalt om et såkaldt Teater projekt, som omfatter vores unge fra afdelingen og 

sammen med andre unge i området i samearbejder med SSP og Mathias fra Computer-

Klubhuse. Ungerne er i gang med fodbold træning mandag og onsdag. Pige klubben 

mangler belysning til lokalet. Bestyrelsen har meddelt Maher om beslutning vedr. projektet 

at den ikke bliver forlænget. 

6. Evt. Hussni søger økonomiske hjælp til Venskabsforening og fiske klub. Bestyrelsen vil have 

en skriftlig ansøgning med regnskab og begrundelse. 

Sommerfest forslag: lørdag den 23.juni 12. Næste møde den 15. maj. 2012 kl. 18.00 


