
Referat af bestyrelsesmøde den 9. december 2014 

 

 

Fremmødte: Abdullatif, Mohsen, Kai, Wallid, Abdullah, Rene, Anita, Benjamin og Ernst 

 

Afbud: Atef 

 

Ordstyrer: Kai 

Referent: Anita 

 

 

Formanden bød velkommen til suppleanterne Benjamin og Ernst, som fik fortalt om rutiner, regler 

samt hvordan bestyrelsen arbejder. 

Bestyrelsen blev konstitueret, og vi har fordelt opgaverne i bestyrelsen således: 

 

Formanden: Abdullah Abdullatif tager sig af hovedopgaver. 

Næstformand: Wallid tager sig af Park rådet. 

Kasser: Kai, står for indkøb sammen med Abdullah El-bahi. 

Mohsen: Er kontaktperson vedr. klubber. 

Anita: Er referent og sidder i repræsentantskabet og selskabsbestyrelsen i Ringsted Boligselskab. 

Abdullah El-bahi: Står for indkøb sammen med Kai. 

 

Vi har besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer har mødepligt ved vores arrangementer. 

 

Opfølgning fra sidste møde: 

René har ikke hørt nærmere vedr. udlejning af skorsten til Ringsted Forsyning, så vi går ud fra, at 

de har fundet en anden løsning. 

Vores nye legepladser er næsten færdige. 

 

Orientering fra formanden: 

 

Formanden, René og Henrik (DAB) har haft møde med Dansk Kabel TV vedr. fornyelse af vores 

aftale, vi fik en god dialog med Dansk Kabel TV, og venter nu på, at få tilsendt den nye kontrakt 

med de aftalte opdateringer. Den ene nye aftale bliver, at den mindste internet hastighed bliver 

20/20 Mbit- bredbånd i stedet for den nuværende 10/10 Mbit- bredbånd, den højeste er 100/100 

Mbit. 

 

 

Orientering fra ejendomsmesteren: 

 

Vi er i gang med, at få ordnet de sidste brønddæksler på vejbrøndene. 

Vi har modtaget mail fra DAB ang. udlån af kunst, da der er kommet nye regler. Vi afleverer de 

udlånte malerier tilbage til DAB, og finder selv ud af hvad vi vil hænge op fremover. 

 

Vi har modtaget mail fra DAB, om at arbejdstilsynet vil komme på tilsyn inden for 1 til 4 måneder, 

for at gennemgå afdelingen.  

 

Vi aftalte, at sætte punktet nyt fra parkrådet på vores dagsorden fra næste møde.  



 

 

 

 

Klubber og aktiviteter:   

 

Juletræsfesten gik fint, der var 45 børn og voksne. 

Vi vil prøve om det er muligt, at holde juletræsfest om søndagen næste år. Kai undersøger det 

nærmere. 

Der er kun 8 piger tilbage i pigeklubben, vi talte om at finde en løsning for at hjælpe, evt. med et 

arrangement. 

Drengeklubben er stadig lukket. 

René har indhentet pris på et gelænder ved kælderen til motionsklubben, prisen på 1000,00 kr. blev 

godkendt. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 13. januar 2015, kl. 18.00 

  

   


