
Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2018 

 

Fremmødt: Anita, Walid, Kai, Mohsen, Abdullah, Sabawon, Dan, Lonni og René 

Afbud: Benjamin,  

Ordstyrer: Kai 

Referent: Walid 

Formanden ønskede vores nye bestyrelsesmedlemmer Dan og Lonni velkommen, og fortalte lidt om 
arbejdet og regler. 

Opfølgning fra sidste møde: 

Juletræsfesten blev desværre aflyst, da der var for få tilmeldinger. Vi har besluttet, at fremover til 
juletræsfest og fastelavnsfest bliver billetterne solgt ved tilmeldinger på ejendomskontor og klub tværs, og 
at der skal være minimum 20 børn tilmeldt, for gennemførelse af arrangement.   

Vores årlige kalender er blevet delt ud. Cykel og barnevogns kampagne er afsluttet. 

Orientering fra ejendomsmesteren:  

Vi gennemgår konto 116 for næste regnskabsår på næste møde. 

Legeplads ved blok 6, bliver nedlagt som vedtaget på beboermødet d.å. 

René arrangerer en dato med legeplads leverandør for gennemgang. 

Skrald bliver tømt den 24 og 31 december d.å. 

Ringsted kommune starter afhentning storskrald og grønt haveaffalds ordning 1. marts 2019. 

Vi besluttede at udskifte lyskilderne i parklamperne til led, det giver en årlig besparelse på strøm.   

Det ny logo for Ringsted Almene boligselskab er kommet, det blev fremvist bestyrelsen.  

Orientering fra formanden: 

Vi konstituerede bestyrelsen efter beboermødet i november, Kai som kasser og Walid som næstformand.  

Ændring af arbejdsopgaver: Dan tager sig af Parkrådet, Saba tager sig af klubber sammen med Mohsen.  

Serviceaftalen mellem afdelingen og ejendomskontoret er blevet godkendt af selskabsbestyrelsen. 

Reglerne for bestyrelsesmedlemmer vedr. fravær talte vi om, og vedtog at ved mere end 3 gange fravær 
med eller uden afbud om året, så træder man ud af bestyrelsen, dog tæller fravær ikke hvis man ved aftale 
af nyt møde, med det samme tilkendegiver, at man ikke kan på den aftalte dato. Derfor opfordres der til, at 
man har sin kalender med ved hvert møde. 

Formanden er blevet valgt som suppleant i beboerklagenævnet.  

Nyt fra Ringsted Almene Boligselskab: 

Ny udlejningsaftale med Ringsted Kommune. 

RAB har udarbejdet et forslag til ændringer af selskabets vedtægter, disse ændringer skal tages op 
til afstemning på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 24. januar 2019. 

Det nye logo for RAB, som er udarbejdet af et udvalg fra selskabsbestyrelsen bestående af bl.a. 
formandskabet er godkendt af selskabsbestyrelsen, uanset om man kan lide det eller ej. 

Klubber og aktiviteter samt nyt fra parkrådet: 

Mohsen har afleveret nogle referater og de manglende navnelister for klubber.  

Næste møde d. 9-01-2019 kl. 16:00 ved ejendomskontor. 


