
      

Ringsted den 2.okt.2013 

Referat fra bestyrelsesmøde den. 2. oktober 2013 

Mødt: Atef, Abdullatif, Kaj, Anita, Rene og Walid 

Afbud: Salem, Abdullah El-Bahi 

Sygmeldt: Husni 

Mødet startede kl. 18:10 hvor vi talte lidt om driften i Sønderpark.  

I vores afdeling Sønderpark, bliver der brugt resurser på service og på de grønne områder.  Vi gør vores 

bedst for at vise et godt billede udadtil af søndrepark, så Sønderpark ikke omtales dårligt. 

Der er blevet sendt breve til alle klubber, om at de skal aflevere regnskab og medlemsliste, inden den. 

7.okt.2013. Hvis vi Den. 8.okt.2013 ikke har modtaget regnskab og medlemsliste og aktivitet programmer, 

bliver låsen til klubben skiftet.  

Walid finder ud af om han kender nogen som kan fjerne vaskemaskiner m.m. fra de gamle vaskekældere. 

Abdullatif forslå at leje kælder lokaler ud, Rene tjekker den lovlige måde for udlejning. 

Der blev talt om, om det er ok med at en frivillig person får udbetalt femogtyve timer, når alle andre 

arbejder frivilligt i vores afdeling. 

Nogen har søgte klub lokaler siden feb. 2013, men har ikke hørt noget i nu. Abdullatif undersøger det. 

Orientering fra Formanden, styregruppen har bevilliget 10.000 kr. til pigeklubben og 10.000 kr. til klub 

tværs. 

Den 19.okt.2013 er der multietnisk fest. Fem klubber har aftalt den fest og den kommer til at koste 

20.000kr., afdelingen støtter med fem tusind kroner og det var dem der var beregnet til Aid festen, resten 

af penge, kommer fra kommunen, der er dans, mad og kunst. 

Det blev forslået at lukke dørene til beboermødet efter ca. 15 minutter fra start tid, da det er meget 

forstyrrende, når nogen kommer, når mødet er i gang. 

Orientering fra Rene, der er 135 radiator i fælles arealer. der lavet asfalt arbejde flere steder i afdelingen i 

alt 243 m² og det kostede 93.000kr. 

Grøn gennemgang der blev givet accept fra bestyrelse hvis der skal plantes noget nyt. Der blev besluttet at 

afdelingen betaler internet regningen for internet klubben. Der blev bevilliget 2140kr. til gymnastik 

klubben, til indkøb af måtter. 

Mødet afsluttede kl. 20:30 

 


