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Referat af bestyrelsesmøde den 5. februar 2020 

Fremmødt: Sabawon, Kai, Walid, Mohsen, Lonni, Abdullah, Jytte og René 

Ordstyrer: Sabawon 

Referent: Jytte 

Afbud: Dan 
 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev rettet til og godkendt af bestyrelsen. 

Orientering fra ejendomsmesteren:  

Fastelavn – ingen billetter solgt på nuværende tidspunkt 

Hjemmeside – Sabawon skal have tilgang til redigering af hjemmesiden. Det arbejdes der videre 

på. 

Det nye regnskab – der er sat penge af til renovering af legeplads ved blok 1, herunder interaktiv 

legeplads. 

Orientering fra formanden: 

 Møder: Bestyrelsen har haft et møde med Ringsted Kommunes socialdirektør den 20. januar. 

Sabawon fremlagde tal om beboersammensætningen i Sønderpark. Det var et positivt møde. 

 Nytårskur: Fint fremmøde. Der kom mange ideer, og der arbejdes videre med fællesspisning, 

syklub, gå klub, ungeklub. Bestyrelsen er tovholder i begyndelsen. Tovholderen får en brik med 

begrænset adgang til beboerhuset. 

 Tv signal: Udvalget i bestyrelsen er nået frem til at et skift fra YouSee til Novomatrix vil blive 

meget dyrere. Det samme vil være tilfældet med Århus Bolignet. Udvalget undersøger videre. 

 Andet: Henvendelse fra Eva, sundhedsmedarbejder i Ringsted Kommune, vedrørende 

sundhedstjek i forbindelse med f.eks. fællesspisning i maj. Punktet genoptages til næste 

bestyrelsesmøde. 

 Henvendelse fra Mazlum Öz, medlem af Ringsted Byråd. Han ønsker at holde et møde i 

beboerhuset for beboere. På nuværende tidspunkt er vi ikke interesserede. Han henvises til 

Ahornhallen. 

Nyt fra Ringsted Almene Boligselskab: 

Intet nyt fra RAB. 

Klubber og aktiviteter, samt nyt fra parkrådet: 

 Syklub: Jytte bliver kontaktperson mellem bestyrelsen og syklubben. Hun får en brik med 

begrænset adgang til beboerhuset. 

 Gå klub: Jytte får en brik med begrænset adgang til bestyrelseslokalet. 

 Parkrådet Der arbejdes på en kulturdag i Ahornhallen til forår evt. maj. Der bliver nyt 

låsesystem til Ahornhallen. Der er generalforsamling i Parkrådet den 16. marts. 

Næstemøde bliver den 18.marts 2020 kl.17.30 


