
Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 10-01-2012  kl. 17.30         

 

Til stede: Khalid, Abdullah, John, Kaj, Abdellatif, og Rene Gæst: kim og Henrik fra DAB.        

Ikke til stede: Ali og Henrik  

Vi havde besøg af forvalter og inspektør fra DAB, vi startede med gennemgang af konto 

116, derefter blev vores utætte tårne diskuteret, Kim havde et par forslag med og priser 

på udførelsen. Vi besluttede at kigge endnu nærme på konstruktionen, så næste gang 

rene har en lift vil det blive gjort. Der blev snakket lidt om ansøgning til fonde til 

ombygning og forbedringer af beboelsen som andre selskaber har haft held med, det vil 

vi da muligvis forsøge os med. Vi har indhentet tilbud fra ista om etablering af 

fjernaflæste målere og det ser meget rentabelt ud, vi henter et nyt tilbud fra brunatta 

inden vi tager nogle beslutninger. Næste emne var vores tv signaler og anlæg, der har 

været et par få henvendelser vedrørende manglende eller dårlig signal, der er blevet 

taget kontakt til Dansk kabel tv som mente at vi burde skifte alle vores forstærkere, det 

er forholdsvis dyrt så vi tager fat i andre aktører på området for priser og råd inden vi 

tager nogle beslutninger. Så talte vi om afdelingens parkering ved siden af børnehaven 

som de benytter sig af, hvem er forpligtet til at vedligeholde brønde/kloaker osv., da det 

udelukkende er børnehaven der benytter sig af pladsen, Der vil blive taget kontakt til 

kommunen om en dialog vedr. emnet. Etablering af kontrol på området starter inden 

længe, derfor vil der hurtigst muligt blive sendt information ud til alle beboer. Der blev 

snakket om projektet med afdelingens aktivitets koordinator og om det skal forsætte 

efter de 5 år udløber i 2012, om hvad det har kostet i perioden og om plusser og 

minusser. Vi venter på svar fra RealDania som vi har søgt om midler inden den endelige 

beslutning bliver taget. Der blev også talt om at nedsætte et udvalg i det tilfælde at 

koordinatoren ikke skal forsætte. Næste punkt var invitation af Peter Gjelstrup som er 

genansat hos dansk kabel tv og er igen vores kontakt person. 1 Handicap plads bliver 

etableret i blok 8 da der er et behov. Der har været brand i et af skraldeskurene ved 

blok 6 hvor en af siderne har taget lidt skade, det bliver meldt til forsikringen. 

Kabelbakker i opgangene er ved at blive repareret. Nogle døre til visse klubber bliver sat 

på klem, det er ikke så heldigt da vi ikke vil have uvedkommende ned i vores kældre, der 

bliver snarest købt nogle trådløse ringeklokker for at se om det kunne være en hjælp. 

Årets udgifter på hærværk blev nævnt og gennemsnits udgiften de sidste 3 år er ca. 

85.000 kr. 

  

 Næste møde d. 07-02-12 kl. 18.00 

MVH 

Khalid Elbahi    


