
Referat af bestyrelsesmøde den 6. december 2016 
 

Fremmødte: Kai, Walid, Mohsen, Ernst, Sabawon, Abdullah, Hans, Renė og Anita. 

 

Ikke fremmødt: Kasper Meiner 

 

Ordstyrer: Kai 

Referent: Anita 

 

Formanden bød velkommen til bestyrelsesmedlemmer Ernst og Hans, samt til suppleant Sabawon, 

og fortalte om bestyrelsens rutiner, regler samt hvordan bestyrelsen arbejder. 

Der er udsendt opdatering af bestyrelsens adresseliste. 

 

Opfølgning fra sidste møde: 
 

Den nye tilføjelse i ordensreglementet, som blev besluttet på beboermødet den 10. november d.å., er 

blevet indskrevet i reglementet, og lagt på DAB’s hjemmeside. Vi skal nu have lagt det ind på Sdr. 

Parks hjemmeside. 

 

Konstituering af bestyrelse: 
 

Formand: Anita Dudek, tager sig af hovedopgaver, samt repræsentantskabet og selskabsbestyrelsen 

i Ringsted Boligselskab. 

Næstformand: Walid Ahmed El-Issa, tager sig af hjemmeside og referent hjælper. 

Kasser: Kai Lohse Hansen, står for indkøb sammen med Abdullah Elbahi. 

Mohsen Ben-Amor: Kontakt person vedr. klubber. 

Abdullah Elbahi: Står for indkøb sammen med Kai. 

Ernst Tost: Hjælper med diverse opgaver 

Hans Christian Hansen: Tager sig af Parkrådet sammen med suppleant Sabawon Ghazi. 

 

Orientering fra ejendomsmesteren: 

 
Der er skiftet tagbelægning på carportene på Ahorn Alle. 

 

Vi mangler sundhedseftersyn af 7 boliger, Claus (DAB) undersøger med selskabet,  ang. det  

juridiske. 

 

Den gamle ventilation på ejendomskontoret er taget ned. 

 

Renė forklarede ang. det nye E- syn.   

 

Renė har været til møde i  Teknik- og Miljøcenteret hos Ringsted kommune, ang. forbedring af 

sortering af affald i de store bebyggelser, evt. ekstra containere til plast. 

De brune papirposer fra kommunen, bliver ikke fremover leveret til husstandene, men kan afhentes 

på ejendomskontoret. 

 

Der er blevet lagt flere oplysninger ind på vores hjemmeside. 

 

 

 



Orientering fra formanden: 

 
Vi har desværre modtaget oplysning om hærværk på 2 biler på Sdr. Parkvej, dette er uacceptabelt. 

 

Nyt fra Ringsted Boligselskab: 
 

Anita skal til bestyrelsesmøde den 7. december d.å. 

 

Klubber og aktiviteter, samt nyt fra Parkrådet: 

 
Anita var til parkrådsmøde den 29. nov. d.å. 

 

Klubben Amal har henvendt sig vedr. ny vask til klubben, vi afventer en skriftlig ansøgning. 

 

Vi håber at se mange voksne og børn til juletræsfesten den 10. december d.å.  

 

Næste bestyrelsesmøde er den 4. januar 2017, kl. 18.00 

 

 

 


