
Bestyrelsesmøde d. 29.5.2013 kl.18.00 

Tilstede: René, Atef Farah, Salem Ben Amor, Walid Issa, Husni Ibrahim, Abdullatif A., Abdullah El bahi, Anita 

Dudek. Afbud Khalid og Kai 

Referent: Abdullatif 

Kim Jørgensen fra Waoo informerede om hvad de kan tilbyde, bl.a. at etablere Fiber kabler til alle vores 

Switches og til alle lejligheder, med en fiber boks i hver lejlighed med indbygget trådløs Router med optil 

90/90 MB.  uden ekstra omkostninger, med mulig for opgradering på et senere tidspunkt, op til 300/300 

MB. Det nye Fiber bolig net kan benyttes til internet, TV pakker og telefoni. der er mulighed til at vælge 

mellem 3 forskellige pakker, lille mellem og stor. Prisen for den lille TV pakke og internet er pr. måned 

omkr. 119 kr.servicen er nul kr. det er Waoos eget net og eget udstyr. En fiber boks vil koster kr. 2.500,00 

ved start. Hver husstand få tildelt en TV boks gratis, ønsker man flere bokse, er der flere modeller at vælge 

imellem, med priser fra kr.999 og til 1.999, med adgang til film biblioteket med optil 400 film gratis. Der vil 

være service på TV boksen på kr. 66,50 pr. måned, Waoos TV priser er standard til alle kunderne. Vi fik 

udleveret pris katalog fra Kim, med TV pakker og detaljer. 

Kim fortalte at det er loven der bestemmer afdragene i kontrakten, hvis vi vil købe det nye bolig net. 

Etableringstiden er 3 måneder, der vil bliver overlapning mellem lukning af det nuværende og opstart af det 

nye Waoo´s net, så beboerne ikke kommer til at mangle forbindelse. Alt hærværk dækkes af Waoo service 

aftalen. Beboerne kan logge ind og tjekke og ændre deres abonnement via nettet. 

Bestyrelsesmedlemmerne synes at der er flere fordele, med det Waoos kan tilbyde, end det Dansk kabel tv 

kan tilbyde på længere sigt. 

René meddelte at de fleste af hans ansatte, godt kan være med til sommer festen d. 22. juni, Husni og Anita 

kan ikke være med, Atef give besked senest på mandag.  

Den nye ungdoms klub er startet op, den er for unge mellem 11 og 17 år. Den starter med at have åben to 

gange om ugen. Husni og Henrik fra ungdomsskolen er ansvarlige for klubben. De ønsker 2 store 

fladskærms tv og en Computer. Ungeklub fik bevilliget 30 Liter hvid maling.  

René fortalte at Khalid, Henrik og René skulle aftale en dato, for at sætte Brunata i gang . Atef spurte, om 

klub tværs holder sommer fest en hel uge i slutningen af juni, ved beboerhuset som de plejer, det er aftalt 

at Abdullatif vil undersøge det til netværksmødet. EID-fest 9 eller 10. august, René vil undersøge om 

beboerhuset er ledigt i uger 32, 33 og 34.  

Alle beboer der ikke fjerner skoskabe eller stativer ved hoveddøren, vil få en rykker, 8 dage efter bliver det 

fjernet af ejendomskontoret. Det vil være praktisk at etablere et brik system til beboerhuset, det vil koster 

kr. 2000. Det vil giver mere styr, på adgangen. 

Til unge klub sdr.park 39, ventilatoren er ødelagt, skulle den skiftes ville det koster kr. 4000, det er aftalt at 

skifte hele ruden, og monterer en mindre ventilator som koster kr.1000. 

Stien mellem ejendomskontoret og blok 1 er farlig for gående, det er aftalt at montere en pullert midt på 

stien, for at hindre biler at køre igennem. René fortalte også at vi på konto 116 har kr. 400.000 til fliser 

belægning og asfalt, det er ok. Arbejdet med at udbedre de steder med huller, kan starte. Vi mangler 8 

faskiner på Ahorn alle som koster kr. 6.000 stk. regner også med at skal udføres. 

Eventuelt. Der blev talt om at klubberne skal vise hensyn til beboerene, da vi har fået en klage på høj musik 

fra en klub. 


