
Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 15-05-2012  kl. 18.00        

Til stede: Khalid, Abdullah, John, Kaj, Abdellatif, Ali, Rene, Mohammed og husni 

 

Mødet startede med besøg af Jørgen fra firmaet Brunata, som fremlagde tilbuddet 

vedrørende radiostyrede radiatormåler. Der blev spurgt ind til installering, online 

support, tidshorisont, fordele og ulemper og en hel masse andre ting, bestyrelsen fik 

et godt overblik over budgettet omkring tilbuddet og vil snarest tage fat i Ista som 

også er en stor spiller på markedet til at komme og fremlægge deres tilbud inden vi 

tager stilling til emnet.  Ny kopimaskine er købt til ejendomskontoret og bestyrelsen 

har fået kontorets gamle kopimaskine da den nuværende er færdig. Vi talte en del 

om projektet med vores aktivitets koordinator og om overtagelsen og forsættelse af 

nuværende klubber og arrangementer som der skal hul på snarest. Skraldeskurene 

var nogle steder fyldt op til renden med storskrald, det er et problem da det koster 

tid hver gang der skal ryddes op, hvor tiden kunne være brugt til noget andet. Til 

Næste møde i juni kommer Kim og Henrik hvor der skal kigges på langtidsbudget og 

besøg af Jan Hansen og ssp konsulent Peter Øhlers om en snak vedrørende Ringsted 

syd. Det blev talt lidt om dørlåse, et emne som har været op og vende et par gange 

før, jeg synes det er på tide igen, at se om der er kommet nogle nye og bedre 

produkter på markedet og få lidt ekspert viden ned til et af vores møder. Et emne 

der blev taget op for et stykke tid siden om en beboer ved uforsvarlig håndtering 

vedrørende et emne kan pålægges at betale beløb som svarer til selvrisikoen er 

vores inspektør ved at finde ud af. Venskabsklubben har fået et komfur af 

ejendomskontoret fordi deres gamle var et gaskomfur. Der er besluttet at skifte 

vores tv forstærker som blev anskaffet for ca. 20 år siden, da de efterhånden er 

forældet og ikke lever op til nutiden krav, prisen er ca. 100.000 kr. Beboerhuset får 

snart en hovedrengøring og trappeopgangene først til september. Problem med at 

tagrenden ved hjørnet af beboerhuset bliver påkørt af høje biler, løsninger 

diskuteret men ingen beslutninger taget. Der er til sidst besluttet at der ikke må for 

findes skohylder, blomster og sko på trapperne da det er til stor stor gene for 

trapperengøringen. Der er parkrådsmøde d. 21 juni hvor en fra bestyrelsen skal 

deltage. 

 

 

 Næste møde d. 19-06-2012 kl. 18.00 

MVH 

Khalid Elbahi    


