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Bestyrelsesmøde den 30.marts 2022 

Fremmødt: Sabawon, Kai, Karen, Lonni, Mohsen, Walid og Lotte 

Afbud: Abdullah, Veneranda og Jytte. 

Ordstyrer: Sabawon 

Referent: Walid 

 

Opfølgning fra sidste møde: 

Bydelsmødrene vi bruge beboerhuset 1 gang om måneden. De vil holde deres aktiviteter i beboerhuset, 

hvor de vil hjælpe alle de familier der har bruge for hjælp med oversættelse af breve, ansøgninger til 

kommunen og generelle udfordringer familierne møder med det danske system. 

Referatet blev gennemgået og godkendt af bestyrelse. 

 

Orientering fra ejendomsmesteren: 

 Legepladsen mellem blok 2 og blok 3 er blev skiftet og færdig. Der mangler at blive lagt gummi 

asfalt.  

 De er i gang med at opret Mobile Pay på Ejendomskontor.  

 En ny mand blev ansat. Han starter den 1. maj 2022. Han hedder Teddy. 

 Fældning af træerne ved blok 1 er blevet færdig og forslag om plantning af frugt træer er besluttet 

og godkendt.  

 Der er cykel kampagne i september måneden 2022.  

 Vi skal have udskiftet spildevandsledninger på ahorn alle i forbindelse med helhedsplanen. 

 Vi skal have fået set på regler om parkering i bebyggelsen. 

 

Orientering fra formanden: 

 Arrangementet ”Danmark Spiser Sammen” kan vi ikke afholde i år i uge 17.  

 Formanden har deltaget i BL seminar. Der blev bl.a. diskuteret situationen i fremtiden med 

faldende antal af nyfødte børn. Derudover blev der diskuteret at folk blev ældre og det skaber 

udfordringer for de typer af boliger vi har i den almene sektor. Den 27. april 2022 er der 11. 

kredsvalg.  

 Vi forventer et godt samarbejde med de andre almene boligselskaber i Ringsted efter vores 

dialogmøde med dem.  

 Vi er i dialog med en afdeling fra Ballerup om besøg i Sønderpark. 

 Projektet Fællesskabsby vil lave kortlægning af alle sociale klubber i Ringsted. 

 Der er mark vandring den 2. maj 2022. 

 Vi har diskuteret 50 års jubilæums fest for Sønderpark 

 

Nyt fra Ringsted Almen Boligselskab samt klubber og aktiviteter: 
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 Der blev holdt dialogmøde med Ringsted Kommune. 

 Listen over klubber skal opdateres på hjemmesiden. 

 

Næste møde 11.april 


