
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 18: bestyrelseslokal Ahorn alle 36. 

Tilsted: Khalid El Bahi,  René, Kaj, Abdullah, Hussni, Abdullatif A., Maher el katib. 

1- Valg af ordstyrer, Khalid valgt, Abdullatif referent. 

2- Finn Lindau fra Comflex fortæller om antenne foreningen i Ringsted og bekræfter at det findes ikke 

billigere end de priser vi har hos YouSee med hensyn til kanal pakkerne, og i forhold til den 

nuværende aftale vi har. Comflex vil meget gerne undersøgere vores antenneforstærker 

”switches”, om de er gode nok.  

Der er aftalt at hvis vi beslutter at bruge en lille sum penge, at René holder kontakt med Finn vedr. 

et eventuelt tjek af antenneforstærkere. 

3- Orientering fra aktivitetskoordinatoren. 

Startede med at fortæller om udviklingsmødet i Ringsted syd, mange gode idéer som ikke fører til 

noget uden politiske vilje, bestyrelsen fik referat fra mødet. 

til Mars/ April måneder starter Street Soccer (muligvis) her ved afdelingens boldbane ved siden af 

beboerhuset. Hvis det bliver afholdt her, skal Vi informere naboer herom. Det eneste det kræver 

fra bestyrelsens side er, at vi giver tilladelse til brugen af vores areal. 

Unge klubben er ikke helt på plads endnu, da der mangles unger til selvstyring. Maher arbejder 

videre på det. Fleksjob ansættelse er bevilliget af kommunen i 6 måneder som bliver benyttet til de 

aktiviteter i Sønderpark.  

Bestyrelsen vil have at sdrpark hjemmesiden skal overdrages til ejendoms kontoret, med en 

mulighed for at bestyrelsesmedlemmer kan vedligeholde den. 

4- Opfølgning fra sidste møde. 

Parkeringsskilte, skulle være klar her til weekenden og beboerne er informeret. Alt over 3500KG.må 

ikke holde i parkeringspladserne. 

5- Formands orientering. 

Hussni er nu trådt ind i bestyrelsen fra at være suppleant til bestyrelsesmedlem, i stedet for Henrik 

som er flyttet fra afdelingen. Khalid, Kaj og Abdullatif holder møde her i weekenden for 

planlægning af Fastelavnsfest i beboerhuset den 19. februar, der er aftalt med Liv fra klub på tværs 

at hun står for leg og tøndeslagning med børnene. 

6- Orientering fra ejendomsmesteren. 

Parkering ved ejendomskontor, priser på 2 pladser er undersøgt, kommer til at koster omkring kr. 

12.000 og kr.8.000 for kanten, dækkes af flise konto. Kopi maskinen bliver flyttet snart, René fik en 

god flytningspris kr.2500, vi få en anden printer til bestyrelseslokale i stedet for. Beboerhusets lyd 

system er indstillet med 105 DB. Lidt høj end det var før. Kabel bakker i alle opgange skulle være i 

orden nu. Der søges 2 medarbejder til vores afdeling, står på DAB´s hjemmeside. På konto 115 er 

der overskud på kr.100.000, bestyrelsen beslutter at det er ok. at noget af beløbet bruges til 

færdiggøring af lysstyring i kældrene, som koster ca. kr.94.000. Etablering af låse til beboerhusets 

parkering vil koster omkr. Kr. 15.000, benytter konto 116 til dækning. 

7- Evt.  

Næste møde den 6.mars kl.18:00. 

Der er søgt maling til Internetklub, bestyrelse mener at det er OK. Til hjælp med maksbeløb på kr. 

4.000. 

 


