
Bestyrelsesmøde d 17-01-2013 

Til stede: Khalid, Kaj, Omar, Walid, Atef, Husni, Rene, Anita og Kim og Henrik Fra Dab 

Afbud fra Abdullah og Abdellatif 

 

Mødet startede med en velkommen til Kim og Henrik fra DAB, og så blev der snakket 

lidt løst og fast om afdelingen. Derefter gennemgang af Konto 116 punkt for punkt, 

emner som afdelingen skal være med over og emner som rene kordinere og 

varetager, kontoerne blev forklaret i detaljer af enten Kim eller Rene hvis der var 

behov for det. Der blev også talt om en beslutning som er taget på et 

repræsentantskabsmøde vedrørende forhøjelse af indskud når man flytter ind, 

internt eller externt så indskuddet svarer til resten af DAB`s afdelinger i Ringsted. Der 

er netværksmøde den 21 januar med de frivillige klubber, 2 fra bestyrelsen deltager. 

Der blev talt lidt om vores tv udbyder you See, og om at få nogle andre aktører på 

besøg for at undersøge om der er et bedre alternativ end you See. og selvfølgelig 

også undersøge om alternativer til vores telefoni og internet, og hvad der skal gøres 

når vores nuværende kontrakt ophører. Kan man finde en aktør der har en samlet 

pakke som for eksempel Waoo. Der blev snakket om Parkeringsfirmaet og om 

parkeringsvagten, som har været udsat for trusler endnu engang da han var ved at 

skrive en parkeringsbøde, opfordringen fra bestyrelsen er at melde det til politiet.  

Næste punkt var fordeling af opgaver til fastelavn, og 2 klubber bliver inviteret til at 

hjælpe og det er Banko og whist klubben. Jeg vil lave opslagene i denne uge og få 

hængt op, arrangementet vil være fra kl. 13 til 16.00 med leg og sjov med klub tværs 

og kompagni. Tv2 har kontaktet afdelingen med en forespørgsel om et tv program om 

afdelingen og det har vi imødekommet og vil høre nærmere når det er tid. Der er 2 

generalforsamlinger nu på søndag d. 20-01-13. den ene er motions klubben som ikke 

har nogle formand, der han er flyttet og den anden er de unge som vil etablere en 

klub. Rene informerede om at en nøgle er udleveret til ældre gymnastikken og at 

servicen i beboerhuset er delt op. Altantårne bliver der først kigget på når det bliver 

lidt bedre vejr og at regler om opgangene snarest bliver delt ud og hængt op.. 

 

Næste møde onsdag d. 20-02-2013 kl. 18.30   


