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Referat bestyrelsesmøde d. 16.02.2022 

Tilstede; Sabawon, Ben, Abdullah, Kai, Jytte, Lonni, Karen, Veneranda, Lotte 

Afbud; Walid 

1: Besøg af Bydelsmødre; 

 Bydelsmødrene vil gerne låne et lokale en gang om måneden. De hjælper familier med praktiske 

ting, fx læse breve, bestille tid hos lægen mm. De er 17 uddannet Bydelsmødre i Ringsted. De har 

indtil nu holdt til i Snurretoppen (børnehaven ved Ejendomskontoret). 

2: Valg af ordstyrer og referent; 

 Ordstyrer; Sabawon / referent; Karen 

3: Opfølgning fra sidste møde; 

 Referat blev gennemgået og godkendt 

 Regler for p-pladser skal læses igennem, da der holder en del store biler/arbejdsbiler på vores p-

pladser, som optager en del p-plads. 

4: Orientering fra ejendomsmester; 

 Der bliver lavet et prøve badeværelse Ahorn Alle 6. 3.th i forbindelse med Helhedsplanen. 

 Træet ved gavl på blok 1 bliver fældet, træer ved blok 8 bliver tyndet ud for at se om der kan 

reddes nogle af dem. Randbeplantning ved blok 8 bliver trimmet.  

 Der er bestilt nye måtter med logo, så de bliver skiftet og vasket en gang om måneden. 

 Der er indkøbt bluetooth til anlæg i beboerhuset. 

 Projekt tv-inspektion er stadig i gang på Ahorn Alle. Wissenbjerg anbefaler rensning og 

strømpeforing, blok 6 er værst ramt. 

5: Orientering fra formanden; 

 50 års jubilæum; vi skal bruge ideer til aktiviteter, hvert bestyrelsesmedlem kommer med to ideer 

til næste møde. 

 Bydelsmødre; bestyrelsen foreslår at bydelsmødrene bruger beboerhuset sammen med Klub 

Tværs om tirsdagen. 

 Nærboks; projekt nærboks er ok nu, så vi afventer at de kommer og sætter den op. 

6: Nyt fra Ringsted Almene Boligselskab; 

 Inter nyt – skal holde møde i april 

7: Klubber og aktiviteter, samt nyt fra Parkrådet; 

 Kai og Ben holder møde med alle klubber med info om hvordan klubberne skal fungere i 

Sønderpark. De giver samtidig info om Sdr. Parks 50 års jubilæum og at der forventes hjælp fra 

klubberne denne dag. 

 Bestyrelsen ønsker møde med Klub Tværs og Bydelsmødre to gange om året for at høre hvordan 

det går. 

 Intet nyt fra Parkrådet. 

8: Evt.; 

 Lokal betjent kommer jævnligt forbi. I fremtiden vil der en gang i mellem blive oprette en lokal 

station i Sdr. Park, så beboerne kan komme forbi og tale med politiet. 
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9: Næste møde; 

 Onsdag d. 30/03 kl. 17:30 


