
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 08. november 2021 kl. 19.00 

Hos Hanne Riis Rasmussen, Fluebæksvej 52A. 

Afbud: Ingen. 

Referat: Jan Fredholm 

Dagsorden: 

Punkt Kommentar Beslutning 

1. Nyt fra formanden, som ikke er dækket af den 
øvrige dagsorden. 

• Vi skal have fornyet vores ansvarsforsikring. • Den bliver automatisk fornyet, hvis vi ikke 
foretager os noget. Så vi foretager os ikke 
noget. 

   

2. Økonomi opfølgning.   

2a. Gennemgang af økonomi • Alle har betalt kontingent. 

• Vi følger budgettet fint. 

•  

2b. Opfølgning på hvidvaskerklæring. • Den nye bestyrelse skal underskrive overfor 
banken. 

• Hanne skriver til os, hvad vi skal sende til hende 
af dokumentation. Derefter aflever Hanne 
samlet erklæring. 

2c. Andet • I.A.B. •  

   

3. Grønne områder opfølgning   

3a. Anne-Grethe med stemningsrapport. • Kvaliteten er lidt svingende.  • Vi afventer og ser, hvordan det ser ud, når de 
kommer i gang med den nye sæson. 

3b. Opfølgning på Hededanmark. • Aftalen om snerydning er aktiv, så de kommer 
når der skal ryddes og saltes. 

 

3f. Andet • I.A.B. •  

  



 

 

4. Projekt: Renovering af legeplads. Thomas   

4a. Status Referat fra møde på åstedet 09.10.2021: 

• Vi besluttede, at det eksisterende legepladstårn 
skal blive stående. Det er mindre skader det har, 
og dem vil vi udbedre til foråret. Poul-Erik 
sætter en midlertidig skrue i, fordi et bræt på 
rutsjebanen er løst. 

• Vi synes den nye skitserede løsning bliver for 
stor i forhold til vores hyggelige areal, og vi 
vurderer det eksisterende tårn ikke er tjenlig til 
udskiftning. 

• Gyngestativet derimod, virker mere slidt, hvor 
stolperne tæres i jordoverfladen. Vi bør måske 
finde en løsning der i stedet for tårnet. Så 
kommer vi ikke til at bruge af foreningens 
kapital. 

• Thomas vil kontakte Ringsted Kommune om: 
1. Kan vi rulle pengene til 2022, så vi kan vente til 
foråret med at renovere. 
2. Kan vi få lov at udskifte gyngestativ i stedet for 
legetårnet. 

• Thomas har fat i kommunen om vi kan rulle 
pengene til 2022. 

• Thomas har indhentet tilbud på gyngestativ, 
som han vedlægger anmodning til kommunen. 

4b. Andet • Poul Erik har repareret rutsjebanen 

• Poul Erik har monteret nye slanger på kæderne 
gyngestativet. 

•  

   

5. Projekt: Vild natur på trekanten. Hanne R.   

• Opfølgning på projekt. • Vi har næppe vundet den konkurrence Hanne 
har tilmeldt os. 

• Vi vil vurdere forskellige løsninger, og beslutte 
én, samt tilhørende økonomi. Løsningsforslag 
og budget vil vi fremlægge næste 
generalforsamling. 

  



 

 

7. Eventuelt.   

• Er der noget at skrive i et nyhedsbrev. • Nej det er der ikke. •  

• Opfølgning om ansvarsforsikring. Thomas. • Thomas har ikke fundet ud af noget. •  

• Andet • Hanne har været til beboermødet om 
fjernvarme. Vi er mange, der synes det er en 
rigtig god idé med fjernvarme. 

• Som bestyrelse vil vi gerne agitere for at 
beboerne i vores forening tilkendegiver deres 
interesse. Vi vil gerne stemme dørklokker. 

• Der skal være 50% interesse før Ringsted 
Forsyning sætter projektet i gang. 

• Vi vil gå rundt til beboerne for at fortælle om 
projektet, samt omdele blanketter for 
tilkendegivelse. Eventuelt at indsamle 
tilkendegivelser, og aflevere dem samlet i 
Ringsted Forsyning. 

• Hanne koordinerer indsatsen. Samler 
medlemsliste, og hvem, der skal gå rundt. 

• Jan printer et antal blanketter til underskrift. 

• Der er nogle huller i vejen ud 
forandelsboligforeningen. Og måske andre 
steder. 

• Vi kigger på det til foråret, og vurderer om der 
er brug for reparation. Og opstår der noget 
akut, vurderer vi det løbende. 

• Hvad er det for skilte, der ligger ved vores 
indfaldsvej, og hvorfor ligger de der. 

• Jan spørger teknisk forvaltning, og beder dem 
fjerne dem. 

• Hvad skal vi gøre med julefrokosten? • Den skal vi holde d. 14. januar 2022. 

• Den skal holdes hos Jan klokken 18.00 

• Thomas arrangerer maden, der efter al 
sandsynligvis bestilles ude i byen. 

   

8. Næste møde. •  • Tirsdag d. 24. januar 2022 hos Birthe. 

 


