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3. Fremtiden i Sønderpark

4. Info om bestyrelsesarbejde



Siden sidst
•November 2019:
• Strømpeføring ved blok 7 og 8 er blevet færdig

• LED belysning i vaskeriet blev skiftet.

• Besigtigelsestur med Byggeudvalget.

• Fællesspisning i beboerhuset

• Stemme dørklokker af i hele bebyggelsen med 

Aktive Fællesskaber

•December 2019:
• Aflysning af Juletræsfest pga. for få tilmeldinger. Mindre end 20 tilmeldinger medfører aflysning af et arrangement.

• Besigtigelsestur med Afdelingsbestyrelsen til andre boligafdelinger.

• Formålet: Finde inspiration til helhedsplanen i Sønderpark.



Siden sidst

•Januar 2020
• Besøg fra Aktive Fællesskaber (Michael og Claudia)

• Præsentation af hovedkonklusionerne af rapport for Sønderpark.

• Direktørbesøg fra Ringsted Kommune sammen med DAB.

• En præsentation blev fremlagt om Sønderpark.

• Nytårskur med Aktive Fællesskaber

• Der blev arbejdet med 3 ideer.

• Syklub, Gåklub og Fællesspisning.

• Syklubben har fået ekstern funding og er åben hver mandag og torsdag fra kl.19.00-21.00

• Adressen: Blok 5 – foran vaskeriet

• Skabelon til klubber

• Fremover skal den udfyldes ved klubansøgninger eller ved ændringer i de eksisterende klubber.



Siden sidst
•Februar
• Fastelavn blev afholdt: Det var en stor succes. 

•Bestyrelsesmøderne aflyst pga. COVID19
• Marts, April, Maj, Juni, Juli, August

• Juni
• Ude og kigge på legeplads i Dianalund

•August
• Arbejde med legeplads ved blok 1 afsluttet og vedtaget

• Møde med Ringsted Antenneforening

• Møde med Bydelsmødre

•September
• Nyt gyngestativ sat op på legeplads ved blok 4

• Varmevandsbeholder udskiftet

• Nedgravede affaldsløsninger etableret og taget i brug



Alternativer til youSee - Novomatrix
Bestyrelsen har haft samtaler med flere udbydere af tv-signal.

Novomatrix: Grundpakken 20 kr. Mellempakken og Fuldpakken tilkøbes via Boxer og vil koste det 
samme som youSee.



Alternativer til youSee – Bolignet Århus



Alternativer til youSee
youSee

Nuværende pris Ny pris pr. 1/1-2021

Grundpakken 102,14 kr. 110,71 kr

Ophavsrettigheder

Grundpakken Mellempakken Fuldpakken

Koda/Copydan 50,84 kr. 55,14 kr. 64,72 kr.

youSee pr. 1/1-2021

Grundpakken Mellempakken Fuldpakken

Total 161,55 kr. 373,59 kr. 429,65 kr.



Alternativer til YouSee – Ringsted 
Antenneforening

Ringsted Antenneforening inklusiv ophavsrettigheder

Grundpakken Mellempakken Fuldpakken

175 kr. pr. måned 410 kr. pr. måned 599 kr. pr.måned



Tv kanaler youSee og Ringsted 
Antenneforening - Grundpakken

youSee Ringsted 
Antenneforening



Tv kanaler youSee og Ringsted 
Antenneforening - Mellempakken

youSee
Ringsted Antenneforening



Tv kanaler youSee og Ringsted 
Antenneforening - Fuldpakken

youSee Ringsted Antenneforening



Alternativer til youSee - konklusion
De forskellige tv-udbyder har forskellige priser og kanaler i deres pakker.

Derfor er det svær at sammenligne 1 til 1 mellem udbyderne.

Bestyrelsen foreslår at vente med at skifte tv-udbyder. Baseret på følgende.

1. Prisen – youSee er det billigste alternativ vi har indtil videre

2. Ringsted almene Boligselskab er også i gang med at undersøge alternativer til youSee.
• En konsulent arbejder på det.

3. Etableringsomkostninger fra andre udbydere er forskellige og kan godt blive dyr for os.



Fremtiden i Sønderpark
•Informationsmøde angående helhedsplan i Sønderpark
• 05.november i Ahornhallen.

• Husk tilmelding. Frist i aften.

•Ekstraordinær afdelingsmøde den 25.november i Ahornhallen
• Stemme om helhedsplanen i Sønderpark

•Undervisning i Dansk og Matematik for voksne.
• Udbudt af VUC – bliver afholdt i beboerhuset og i VUC

• Starter januar 2021

• Infomøde i december (dato kommer senere)



Info om bestyrelsesarbejde
•Hvad laver vi?

• Varetager beboernes interesser og udvikler lokalområdet.

• På landsplan varetager almene boligers interesser.

•Samarbejder
• Ejendomsfunktionen

• Kommunen

• Organisationer (bla. DAB, BL, VUC Klar mf.l)

• NGO’er

• Med hinanden

•Hvor mange møder?
• 1 gang om måneden i ca.2 timer (fra kl.17.00)

•Mange muligheder
• Netværk / fællesskab som løser udfordringer.

• Kurser og masser af viden.

• Kompetenceudvikling og karrierefremmende.



Info om bestyrelsesarbejde

Vil du være med?
Vær ikke bange for at stille op i aften.



HUSK
•Følg med på http://www.sdrpark.dk/

http://www.sdrpark.dk/


René Marianne Bent Lotte

Jørgen Alex
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Tak for opmærksomheden


