Referat af bestyrelsesmøde den 2. november 2016
Fremmødte: Abdullah Elbahi, Kai, Walid, Ben, Benjamin, René, Ernst og Anita
Afbud: Atef
Referent: Anita
Ordstyrer: Walid

Opfølgning fra sidste møde:
Der er blevet ryddet op i cykelstativer samt barne- / og klapvogne.
DAB har afholdt frivilligdag i København den 29. oktober d.å., det var forløbet godt, med mange
tilmeldte fra DAB’s afdelinger.

Planlægning af beboermøde:
Vi har planlagt beboermødet, den 15. november d.å., og vi har enstemmigt vedtaget et forslag om
tillæg til ordensreglementet ang. fodtøj m.m. i trappeopgangene efter påbud fra
brandmyndighederne. Dette forslag vil blive taget op på beboermødet.
Atef har meddelt, at han ikke ønsker genvalg til beboermødet.

Orientering fra ejendomsmesteren:
Der har desværre været indbrud på ejendomskontoret, natten til den 24. oktober d.å., de stjålne
genstande er nu gjort op. Der bliver nu etableret flere sikkerheds foranstaltninger på
ejendomskontoret.
René har givet tømrerne besked om tag på carporte, nærmere om tid vil blive udsendt til beboerne
med carporte. Vedr. taget på ejendomskontoret afventer René nærmere om.
René afventer svar fra Kemp & Lauritzen vedr. ventilationen i vaskeriet.
Hvert 5. år får vi checket vinduer i lejlighederne, det bliver foretaget ugerne 2, 3 og 4 2017.
Brunata kommer i uge 2 og 3 2017 og udskifter de sidste 33 målere, der er sendt besked til de
pågældende beboere.
Vedr. sundhedseftersynet mangler vi, at gennemgå 12 lejemål, sidste advisering er udsendt til de
pågældende lejemål.
Ejendomsassistent Lasse Rasmussen fratræder sin stilling den 30. november d.å.
Der er ansat en ny medarbejder pr. 1. dec. 2016.
Der er ansat en pensionist vikar, til at hjælpe os resten af november.

Orientering fra formanden:
Anita har modtaget invitation til temamøde i Ringsted kommune d. 16. november d.å., vedr. ny
Sundhedspolitik i kommunen, som hun er tilmeldt.

Nyt fra Ringsted Boligselskab:
Vi afholder det sidste møde i år den 7. december.

Klubber og aktiviteter, samt nyt fra Parkrådet:
Det multietniske arrangement den 8. oktober d.å., var forløbet godt med mange besøgende.

Næste møde aftaler vi efter beboermødet.

