
Referat af bestyrelsesmøde den 14. juni 2017 

 

Fremmødt: Anita, Walid, Kai, Ernst og René 

Afbud: Mohsen, Abdullah og Sabawon 

Ordstyrer: Kai 

Referent: Walid 

Orientering fra sidste møde: 

Opslag til beboerne om vores hjemmeside er blevet hængt op i alle opgange. 

Anita og René spurgte, om alle klubber har afholdt generalforsamling.  

Orientering fra ejendomsmesteren:  

Bestyrelsen har besluttet at stoppe abonnementet for grøn gennemgang fra næste regnskabs år, 

da Ejendomskontoret har fint styr på det grønne område i afdelingen.  

Fra 2018 vil afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret gå markvandring sammen i maj eller juni 

måned. 

Niels Olsen og Carina Seifert fra DAB, har været rundt i Søndrepark og de syntes, at området er 

imponerende og meget flot velholdt. 

René fortalte om problematikker i forbindelse med fraflytninger og efterfølgende el afregning. 

Alle lyskilder i salen, i beboerhuset, bliver skiftes til led lyskilder, det vil give en besparelse på 

elregningen fremover.  

Sovesofaen i det lille rum trænger til at blive udskiftes, Sofaen i indgangspartiet trænger også til 

udskiftning. René undersøger en samlet pris. Der indkøbes nye borde så de borde i beboerhuset 

som er meget medtaget kan blive udskiftet.  

Orientering fra formanden: 

Vi har fået en aftale med Farvebuen om rabat på maling og tapet til beboerne. René lægger 

aftalen ind på vores hjemmeside. 

Vi har modtaget materiale fra firmaet Novomatrix, (en internetudbyder), vi talte om, at invitere en 

konsulent med til et bestyrelsesmøde, for at høre hvad kan de tilbyde os i fremtiden. 

Nyt fra Ringsted boligselskab: 

DAB har bedt om en særlig børneattest for alle de frivillige, der arbejder med børn under 15 år. 

Der er nedsat et udvalg i selskabsbestyrelsen, der skal gå alle afdelingers reglementer igennem, for 

at gøre dem nemmere at forstå, med et mere nutidigt sprog. Resultatet skal godkendes på 

beboermødet i november. 

Klubber og aktiviteter samt nyt fra parkråde: 

Næst møde den 23. aug. 2017 KL: 18:00, hvor vi starter med at gå en tur i afdelingen. 


