
Afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 06-03-2012. Kl. 18 

Tilsted: Khalid, René, Kaj, Hussni, Abdullatif, John og Peter fra Dkt                        

ikke til stede Abdullatif syg, Ali afbud og abdullah ferie. 

 

Vi havde besøg af Peter Gjelstrup fra dansk kabel Tv som startede med at fortælle 

om sin tilbagevenden til firmaet og firmaets mål og nye tiltag, bestyrelsens 

utilfredshed med den dårlige kontakt med dansk kabel tv, da han forlod firmaet 

talte vi om. Og der blev lovet at det var fortid og mere fokus og kontakt til 

foreninger er en del af den nye strategi. Vi kom ind på at vores Switch ikke kunne 

følge med mere og at der er lånt en støre til os, til vi beslutter hvad der skal gøres, vi 

trænger til en ny, så priser og muligheder bliver undersøgt i samarbejde med dkt. 

Når der er et nedbrud har bestyrelsen fået et direkte nummer til dkt for hurtig at 

komme igennem. En kundeservicemedarbejder bliver tilkoblet til den enkelte 

forening for at lette samarbejdet. Vi talte også om vores forstærkere og besluttede 

at få en teknikker ned og gennemgå dem så vi kan handle derefter, vi må nok indse 

at vi kommer til at bruge nogle penge på at udskifte gammel hardware. Vores 

telefoncentral er også ved at være gammel i den forstand at der ikke bliver lavet 

reservedele til det mere og der vil vi kunne få problemer hvis der bliver nedbrud. 

Det vil drøfte når vi har fået styr på det forgående. Vi gennemgik nogle af vores tal 

og vi kan se at vi har ca. 389.000 kr. i henlæggelser vi kan bruge af. Vi tager afsked 

med Peter og fortsætter mødet. Næste punkt var vores nye parkerings ordning og 

hvordan det er gået indtil nu og en enig bestyrelse kommer frem til at det har 

hjulpet og bliver bedre og bedre med folks parkeringsvaner. Så talte vi om 

beboersammensætning i afdelingen som vi før har taget op om eventuelt at ændre 

udlejningsreglerne, ingen beslutninger er taget, det skal undersøges nærmere. Vi 

har fået afslag fra RealDania, desværre, men der bliver undersøgt om der kan søges 

andre steder. Projektet med afdelingens aktivitets koordinator slutter når året er 

omme, da bestyrelsen er blevet enig om ikke at bruge flere penge på projektet da vi 

mener at en af målene for projektet er at det med lidt hjælp skal kunne fungere 

selvstændigt. Evaluering af Fastelavns festen blev drøftet og det er gået godt, der 

blev solgt 63 billetter, der var lidt forglemmelser i forberedelserne men alt i alt gik 

det fint. Uge 36 og 37 har vi reserveret til Kultur-ramadan festen og uge 48 og 50 er 



reserveret til juletræsfesten. Sidste møde besluttede vi at hjælpe internet klubben 

med lidt maling og det har Rene sørget for. Rene fortæller at der i næste uge skal 

bruges en lift i afdelingen og i den forbindelse tager man et kig på problemerne i 

tårnene. Der har været lidt problemer med skostativer og diverse i opgangene vi 

tygger lidt på problemet og tager det op næste gang. 

 

 

 

Næste møde D. 17-04 2012 kl. 18.00 

 

 


