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Referat bestyrelsesmøde 04.05.2022 

Tilstede; Lotte, Kai, Lonni, Walid, Sabawon, Ben, Veneranda, Karen 

1: Besøg af Sarah Auener fra Fællesskabsby; Fællesskabsby skal styrke fællesskaber. Fællesskaber er vigtige 

for at inddrage borgere, foreninger og handelsliv. Fællesskabsby vil lave en digital platform hvor alle sociale 

tilbud kan findes. De vil gerne nå ud til mange borgere og vil gerne afholde arrangementer. Fællesskabsby 

bor på Sønderparkvej 37, de kan kontaktes mandag, onsdag og torsdag i dagtimerne. De arbejder på 

”vejvisning” (hjælp) til at få flere borgere med i fællesskabet. Dette er deres mission. 

2: Ordstyrer; Sabawon, Referent; Karen  

3: Opfølgning fra sidste møde; referat gennemgået og godkendt. 

4: Orientering v/ejendomsmester Lotte;  

 Regler vedr. P-pladser; der må kun holde motorkøretøjer i markeret p-båse, parkeringsregler står i 

ordensreglement og ligger på hjemmesiden.  

 Inspiration til hjemmeside: Vi fik set på hjemmeside fra en boligafdeling fra Køge, Ellemarken. 

Deres hjemmeside er et godt eksempel. Sønder Parks hjemmeside trænger til opdatering.  

 Marianne er blevet 60 år og Lotte har haft 10 års jubilæum, begge har fået gave fra bestyrelsen.  

 Manglende budget til vedligehold af beboerhus skal lægges i langtidsbudget. 

5: Orientering fra formanden; 

 Nærboks; vi mangler stadig svar.  

 50 års jubilæum holdes uge 25 sammen med Klub Tværs og øvrige klubber. Kai og Walid kontakter 

klubberne. Vi kan søge penge hos Ringsted Kommune, DAB samt andre fonde. 

 Helhedsplan: prøvelejlighed er næsten klar 

 Besøg fra Ballerup – har ikke hørt fra dem. 

 Markvandring; Lotte, Frank, Sabawon deltog, forslag: græsplæne ved beboerhuset kan ændres til p-

plads. 

 Bestyrelsen undersøger om vi må lave cafe og cykelværksted i afdelingen, som hviler i sig selv 

økonomisk, evt. overskud skal bruges til foreningen. 

6: Nyt fra Ringsted Almene Boligselskab; 

 Sabawon er genvalgt til BL for 2 år.  

 Der har været holdt kursus i at være et nyt bestyrelsesmedlem i Ringsted Almene Boligselskab. 

 Næste møde i RAB 24.05.22 

7: Klubber og aktiviteter samt parkråd; 

 Intet nyt fra parkrådet  

 Intet nyt fra klubber 

8: Evt.: 

9: Næste møde;  

 01.06.22 kl. 17:00 


