
Referat fra kultur, kommunikation- og
medieudvalg

17. januar 2022
Dato: 17. januar 2022

Tidspunkt: Kl. 19.00

Sted: Mødelokalet i Den Blå Gang

Til stede - bestyrelse:
Umais Usman Shoaib, udvalgsformand
Leon Friis Jørgensen, medlem
Tiam Mohabbat, medlem
Mustafa Duch, suppleant

Afbud:
Hanne Helmann Sønnichsen, suppleant

Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarl
ig:

Deadline:

1. Valg af mødeleder Umais blev valgt.

2. Valg af referent Umais blev valgt.

3. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt med tilføjelse af 2 punkter:

4 c. Undersøgelse af om vi kan
begynde at kigge på ny TV/Internet
udbyder.

4 d. Dårlig lyd til afdelingsmødet.

4. Kommunikation
med beboerne

4 a. Forslag om fast
punkt på dagsorden
for at overveje om
der er noget vi
ønsker
målrettet at
kommunikere til
beboerne hver
måned

Der var enighed om at have dette
med som et fast punkt på dagsorden
for bestyrelsesmøderne i slutningen,
således at bestyrelsen aktivt og mere
målrettet overvejer hvad der kan
kommunikeres ud via hjemmeside,
Facebook, skærm ved
ejendomskontoret mm.
Herudover kan de unge gode kræfter
fra beboerhuset inddrages.
Der indstilles til bestyrelsen at dette

Umais 09.02.2022
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tages med som fast punkt for at
forbedre kommunikationen til
beboerne.

4 b. Status på møde
udstyr for at
muliggøre online
deltagelse til møder

Umais orienterede om at det vil koste
mellem 3000-5000 kr. og skaffe en
acceptabel “speakerphone”, dvs. en
højtaler og mikrofon løsning som kan
facilitere mulighed for at deltage i
møder via et kald. Det blev desuden
vurderet at kamera ikke var
nødvendigt i første omgang.
Det blev besluttet at orientere den
øvrige bestyrelse om dette og få
udstyret købt.

Umais 09.02.2022

4 c. Undersøgelse af om
vi kan begynde at
kigge på ny
TV/Internet udbyder

Det skal undersøges hvornår dette
kan påbegyndes i forhold til
varigheden af nuværende kontrakt.
Herefter skal der indhentes
information om de forskellige
muligheder.
Leon vil kontakte ejendomsleder for at
forhøre sig om status på dette.

Leon 09.02.2022

4 d. Dårlig lyd til
afdelingsmødet.

Leon vil følge op på sagen og forhøre
sig om status og eventuel løsning.

Leon 09.02.2022
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