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Referat fra bestyrelsesmøde den 06. februar 2021 

 

Fremmødt: Sabawon, Walid, Kai og Lonni  

Online: Karen og Samoon 

Ordstyrer: Sabawon 

Referent: Walid 

Opfølgning fra sidste møde: 

Formanden kontaktede YouSee med henblik på at få refusion til alle i forbindelse med nedbrud af tv signal, 

men han blev informeret om at det skulle være enkeltvis. Der er nogen der har kontakt dem, og har fået 

refusion. Bestyrelseskonsulenten, Anders har også været i dialog med YouSee. YouSee mener ikke, at de er 

nødsaget til at betale refusion for alle de berørte beboer i perioden med signalsvigt. 

50 års jubilæum i Sønderpark er blevet udskudt. 

Orientering fra ejendomsmesteren (Lotte): 

 Ejendomskontoret har været underbemandet. En enkelt medarbejder har haft en arbejdsskade i 

januar. 

 Bent er i gang med etableringen af de store skraldrum i de gamle skraldeskure. Skralderummene 

bliver delt i 2 dele. Den ene del bliver brugt til storskrald og den anden bliver brugt til barnevogne 

og knallerter/cykler. 

 Der er kommet en ny og bedre form af syn af lejligheder. 

 Der vil blive taget geoprøver ved alle blokke, i forbindelse med helhedsplanen. 

 Jakob, fra Wissenberg, har været på rundvisningstur, for at se muligheder for isolering af lofterne i 

kældrene i forbindelse med helhedsplanen. 

Orientering fra formanden:  

 Genhusnings samtaler blev udskudt pga. corona. 

 Matematik og dansk undervisningen er blevet udskudt til efter sommer 2021. 

 Workshop i forbindelse med helhedsplan er også udskudt. Beboerne vil blive informeret, når vi har 

noget nyt om workshops. 

 Bestyrelsen er i gang med at undersøge om det er en mulighed, at oprette en Facebook/snapchat 

gruppe til sønderpark. 

Arbejdsfordeling i søndre parks bestyrelse: 

Jeg vedlægger et bilag med opgavernes fordeling. 

Nyt fra Ringsted Almene Boligselskab: 

Møder i første halvår af 2021 i RAB er blevet udskudt pga. corona. 

Klubber og aktiviteter, samt nyt fra Parkrådet: 

 Ingen nyt fra Parkrådet. 

 Formanden, Sabawon vil lave et udkast for klubregler. 

Næste møde: 

07-03-2021 


