
Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 11-09-2012  kl. 18.00        

Til stede: Khalid, Abdullah,kaj , Rene, Mohammed,                                                           

Ali afbud, Husni ? 

Vi startede mødet med besøg af parkerings firmaet city parkering, en evaluering af 

det snart forgående år samarbejdet har stået på, vi var enige om at det har haft en 

stor effekt og at samarbejdet vil fortsætte, et af problemerne var ved blok 2, som er 

den mest belastede blok, vi blev enige om at parkeringstilladelsen kun gælder fredag 

til og med søndag, da det er der, der er belastning. Det vil også blive påført skiltet 

ved blok 2 vedrørende parkerings tilladelse, i øvrigt vil der blive sat flere skilte op så 

det er mere synligt at der er et parkeringsfirma. Ventetiden ( observationstiden ) for 

parkerings kontrollen blev specificeret og det er 10 min i bås. Ved blok 2 og 5 min 

uden for bås. Og 5 min i alle øvrige steder. 

Næste punkt var aktivitets koordinatoren Maher der stopper tidligere end forventet 

pga. af nyt arbejde, overleveringen af opgaver og andet har vi talt med Maher om, 

men havde håbet at han ville komme i dag så vi kunne få de sidste ting på plads. Der 

er indkaldt til møde på onsdag d. 26 for alle frivillige hvor vi i bestyrelsen vil styrke 

og overtage kontakten til de frivillige, som en selvfølge af at koordinatoren er 

opsagt. 

Bestyrelsen flytter op i deres gamle lokale i beboerhuset, da det er mere praktisk og 

tættere på de frivillige som har deres gang i huset. 

Næste punkt er radiostyrede radiator målere som vi har talt om de sidste mange 

måneder, fået priser fra forskellige instanser og vi har besluttet at det skal være 

brunata der skal ha opgaven.. Eid og kulturfest d. 16 september, praktiske opgaver, 

hvem gør hvad. Der blev endvidere besluttet at næste beboermøde vil blive afholdt 

den 20 november. Vores gamle switch er sat til salg og bliver forhåbentlig snart 

solgt. Der skal snart vaskes altan tårne og så håber vi at der samtidig bliver tid, til at 

kigge på utæthederne sammen med en tømrer. D. 11. oktober er der møde om 

projekt kloaker med specialister inden for området, hvad kan bedst betale sig. Den 

09. oktober er der grøn gennemgang med landskabs arkitekten, denne gang skal de 

ansatte også med. Der er i mange toiletter i afdelingen løse mosaik sten, som 

eventuelt kan repareres med andre slags fliser, Rene vil tage nogle prøver med ned 

vi kan kigge på. Der har været en gennemgang af vores udvendige flise belægning 

sammen med brolæggeren, og der bliver renoveret for ca. 58.000 kr. om ikke så 

længe, i den sammenhæng vil der også blive en renovering af vores faskiner som 

drejer sig om ca. 11 stk. og beløbet er ca. 100.000 kr.  

Regninger for hærværk af kameraer i kældrene bliver delt ud til de ansvarlige. 

Næste møde d. 09-10-2012 kl. 18.00 

MVH  Khalid Elbahi    


