
Bestyrelsesmøde d. 26.6.2013 kl.18.00 

Tilstede: René, Salem Ben amor, Walid Issa, Abdullatif A., Abdullah El bahi, Khalid El bahi. Afbud Atef og Kai 

Ordstyre Khalid, referent: Abdullatif. 

Opfølgning fra sidste. Vi talt om de to tilbud fra Dansk kabel-tv og Waoo samt hvad der vil være det bedste 

for vores afdeling, vi skal forhandle mere med Dansk kabel tv og tag en beslutning inden april 2014. 

Drenge klubben er i gang med 2 gang om ugen mandag og fredag, mellem 18.00 til 21.30, Henrik står alene 

for styring af klubben og Husni har slet ikke været mødt op som har lovet, der mødte mellem 15 til 20 unge. 

Pengene er klar til klubben. 

Rene´ fortalt at han fik kontaktet Kim/DAB vedrørende opsigelse af Ista og mindet ham om fristen for 

opsigelse den. 1.juli 2013. Der skal finde ud af hvordan og aftales med Brunata om hvordan, skal det fælles 

radiators forbrug deles. Henrik fra DAB har kontakt til Jørgen/ Brunata.  Abdullatif kontakter Henrik og Kim,   

fra DAB for at få aftalen på plads med Brunata.  

Trapperne fejes mandag og torsdag / fredag, beboerne få en rykke hvis de ikke fjerner dørmåtten og næste 

gang bliver måtten fjernet af de ansat. Det aftaltes at reserver beboerhuset i uge 35, lørdag den. 31. august 

til afholdelse af Eid-fest. 

Den. 1. august flytter Khalid/formand fra Sdr. park og Abdullah El bahi som den først suppleant bliver 

medlem af bestyrelsen. 2 sandkasser bliver fornyet, den ved beboerhuset og den anden ved blok 2, det vil 

koster omkr. kr.25.000, 2 bænker købes til blok 7 samt plads ved vaskeri. 

René fortalte også at der lavet en prøve på at løse problemet med tagrenden på blok 1. Ny folder blive vist 

som et forslag fra ejendomskontoret, skulle være nemmer at opdatere. 

Næste møde den.7. august 2013. 

 


