
Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 09-10-2012  kl. 18.00        

Til stede: Khalid, Abdullah, Abdellatif, kaj, Ali, Rene, Mohammed og Husni                                     

 

Mødet blev startet med gennemgang af budgetforslag for næste år, vi havde Henrik 

fra DAB på besøg. Det blev gennemgået konto vis, og justeret op eller ned hvor vi 

fandt det mest forsvarligt. Det endte med et godkendt budget forslag som bliver 

sendt ud sammen med indkaldelsen til beboermøde. Der har været møde med de 

repræsentanter fra de frivillige klubber, og en kontakt person fra kommunen. Det 

var et godt møde hvor der blev skabt et netværk imellem bestyrelsen og de frivillige.           

Vi snakkede Evaluering af Eid-kulturfesten der lige er blevet afholdt, der kom 87 

personer i alt, foruden bestyrelsen, Gæsterne kom lidt sent men alt i alt gik det godt. 

Der er taget kontakt til parkerings firma, som har fået besked på at afdelingen 

ønsker4 yderligere skilte og et laves om. Juletræsfesten blev taget op og nogle af de 

praktiske opgaver fordelt, festen er d. 16 december hvor bestyrelsen i samarbejde 

med klub tværs vil stå for arrangementet. Et emne blev taget op omkring stole i 

beboerhuset, om der kunne købes noget betræk til dem eller andre ideer, for at 

skåne betrækket på stolene, som muligvis kunne resultere i, at man ikke skal bruge 

så mange timer på at kontrol af stole. Oprydning af gammel og nyt bestyrelseslokale 

bliver fortaget inden længe. Beboerbladet vil blive opdateret inden længe, venter til 

efter beboermødet så eventuelle ændringer kommer med. Der har været en 

vandskade hos en af beboerne på 3 sal, beboeren har handlet uforsvarlig i 

forbindelse med installering af en vaskemaskine og skal derfor betale en selvrisiko 

på 3000 kr. Rene informerer om at en rådgiver har været og kigget på et af 

altantårnene, der er problemer med tagpappet og man forslår at man laver en prøve 

med en forstørret rende. Der laves briksystem i det gamle bestyrelses lokale som 

bliver et multi lokale. Et eksempel på fliser har rene taget med, som bestyrelsen har 

godkendt til renovering af gamle toiletter med meget medtaget fliser, der bliver lagt 

en prøve i et udvalgt toilet som snart skal renoveres. I den forbindelse vi der blive 

udlånt et toilet og bad som befinder sig i kælderen i en af blokkene da man ikke kan 

bruge toilettet i en 4 dage. Grøn gennemgang har der lige været og det har 

resulterede i forskellige opgaver, en ny ting var at de ansatte under 

ejendomsmesteren også var med. Bestyrelsens julefrokost er sat til d. 01-12 

 

 

Næste møde d. 06-11-2012 kl. 18.00 

MVH 

Khalid Elbahi    


