
Referat af bestyrelsesmøde d. 31-1-2018 

Fremmødt: Anita, Kai, Walid, Mohsen, Ernst, Manar, Renè og Sabawon. 

Afbud: Abdullah. 

Ikke fremmødt: Benjamin.  

Ordstyrer: Sabawon. 

Referent: Walid. 

Opfølgning fra sidste møde:  

Bestyrelsen har fået alle internet koder til klubberne. 

Kontrakten hos Dansk Kabel tv vedr. telefoni og internet, er opsagt fra 30. juni 2018.  

Orientering fra ejendomsmester: 

Ventilationen i beboerhuset er stået af, og kan ikke repareres, så vi har brug for et nyt anlæg. 

René undersøger dette.  

Orientering fra formanden: 

Projektet” gå til læge i tide” et skuespil som skulle være den 29. januar d.å., blev desværre aflyst, da der 

kun var 3 tilmeldt. Da Region Sjælland oplyste, at for at det kunne betale sig for dem, med opsætning, 

skuespillere og traktement skal der minimum være 20 personer tilmeldt.     

Vi har nu lavet en arbejdsfordeling for bestyrelsen.  

Ringsted boligselskab holder 75 års jubilæum, så skal der bruges nogen frivillige fra vores afdeling til 

receptionen d. 15-6-2018 her i vores beboerhus i sønderpark, til at være med til, at arrangere dagen. 

 Den 16-6-2018 vil Ringsted Boligselskab holde fest i Kildemarken, for alle beboere i Ringsted Boligselskab, 

nærmere info senere.  

Vi har fået en hjertestarter, og den er lagt ind på hjertestarter.dk. 

Nyt fra Ringsted boligselskab: 

Ringsted Boligselskab er i gang med, at udarbejde nye reglementer, som gerne skulle blive lettere, at læse 

og forstå for lejerne. 

Klubber og aktiviteter, som nyt fra parkerådet:  

Fastelavns fest lørdag d. 10-2-2018 kl.14.00, har vi besluttet, at annullere, da der bliver holdt fastelavn flere 

steder, og der desværre var meget få mødt til vores jule arrangement. Vi laver et andet arrangement for 

børnene senere.  

Amal klubben og sol klubben har holdt deres generalforsamling for 2017, motionsklubben har holdt 

ekstraordinær generalforsamling i 2017. Vi mangler referat fra motionsklubben. Internetklubben mangler 

at afholde generalforsamling.   

Pigeklubben bliver lukket, på grund af manglende aktivitet/ frivillige. 

Jan stopper som koordinator for Ringsted Syd/Parkrådet.  

Næste møde den 28-2-2018 

 

 



 


