
Referat af Afdelings Bestyrelsesmøde D 19-06-2012  kl. 18.00        

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

Kaj ferie, John? , 

 

Vi havde besøg af Henrik og Kim fra DAB, derfor lagde vi ud med gennemgang af 

regnskabet, overordnet ser tallene godt ud hvor det ser ud til at vi ender med et lille 

overskud, der er et plus i drift af fællesvaskeri og det planlagte vedligehold. Til 

gengæld på den negative side er der et større minus ved tab af fraflytninger. Vi talte 

lidt om langtidsbudget og om bestyrelsens planer om etablering af radiostyrede 

radiator målere. Kim vores inspektør tager fat i ingeniøren for at lave en prøve med 

større rende ved et af altantårnene der har vandproblemer, og der må vi tage sagen 

op igen når vi kender udfaldet. Den 29 August er der repræsentants skabsmøde i 

kildemarken. Der er installeret ny switch, da den gamle var udtjent og nye 

forstærkere til tv signalet er også etableret så håber vi at pixels problemer og andet  

er fortid. Der er sat en pullert ved beboerhuset for at skåne tagrenden, så den ikke 

bliver påkørt igen. Efter en lille pause forsætter mødet kl. 19.30 med to nye gæster, 

den ene er Jan Hansen som er Ringsted syd koordinator og Peter Øhlers som er ssp 

konsulent og vores egen aktivitets koordinator Maher. Emnet var Ringsted syd og de 

mange forandringer og udfordringer der kommer til at ske efter sommerferien, i 

forbindelse med den nye skolestruktur, gymnasiet og ZBC. Hvad det er for nogle 

udfordringer vi står med som boligafdeling, hvilke påvirkninger vil det betyde for os 

osv. Vi havde en god debat og en god diskussion om emnet, vi aftalte at vi efter 

sommerferien vil mødes igen og tale om de udfordringer og problemer det muligvis 

vil betyde. Vi tager afsked med gæsterne og forsætter mødet, vi taler lidt om den 

kommende Eid (kultur)fest, om opgaver og hvem gør hvad, der har været grøn 

gennemgang og i den forbindelse fortæller rene om de planer der er lagt 

vedrørende det grønne og at Beboerhuset bliver malet til sommer. 

 

 

 

Næste møde d. 14-08-2012 kl. 18.00 

MVH 

Khalid Elbahi    


