”Tingparken”
Tingparken
Formand: Renè Thomsen, Frodesvej 59.

Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39.
Tlf. 21 44 93 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Torben Frederiksen nr. 57.

Christian Røngaard nr. 45.

Jes Christensen nr. 41

Referat fra bestyrelsesmøde i Grf. ”Tingparken”, d. 03-03-2020. Kl.19.30
Mødet blev afholdt i nr. 39.
Tilstede: Mogens E. Knudsen, Renè Thomsen, Jes Christensen, Christian Røngaard og Torben Frederiksen, suppleant Aksel
Mikkelsen og Web-Master Ulrik Keldke.
Suppleant, Erik Larsen, havde meldt afbud.
1. Valg af referent:
Mogens Knudsen blev valgt til referent.
2. Godkendelse af referat fra sidst:
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
3. Økonomi/regnskab:
Kassereren meddelte at der, pr d.d., står 5.495,89 kr. på foreningens konto, og alle regninger er betalt. Pr. 01-04-2020 skal
anden kontingent rate for regnskabsåret indbetales af medlemmerne, og de nabogrunde, der betaler for at få vores
entreprenør til, at slå ”græsfortovet” mod øst, skal også indbetale deres andel, ved denne opkrævning, hvilket i alt beløber sig
til 21.175 kr., der kommer i kassen, når indbetalingerne ruller ind på kontoen. Det giver et indestående på 26.670,89 kr., når
alt er indbetalt.
4. Indsatssteder for RN Entreprenør:
Der var ikke nogen omkring bordet, der havde nogen specielle ønsker til RN, når de går i gang med, at beskære, og reparere
stierne, hvor de trænger.
Mogens Knudsen tager en snak med RN omkring fællesarealer og stier.
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5. Fremtiden i Bestyrelsen, og hvad gør vi fremover i Foreningen mht. medlems engagement?
Kassereren (Mogens Knudsen), startede op omkring fremtiden i bestyrelsen, hvor han beklagede, at Renè Thomsen, der i
nødens stund, da den fhv. Formand, uden at have orienteret sin Bestyrelse, på sidste generalforsamling meddelte, at han
ikke genopstillede, og efterlod et problem, med at finde en aftager, stillede sig til, rådighed og blev valgt som ny formand,
kort tid efter blev ramt af alvorlig sygdom, hvilket forhindrede ham i, at ”blive kørt ind i tingene”, og overtage Formandens
opgaver og pligter. Det havde resulteret i, at han (M.K.), havde følt sig lidt ”overbebyrdet”, og alene.
Det gav en længere snak rundt om bordet, og Renè Thomsen, der heldigvis er ved at være rask igen, samt den øvrige
bestyrelse, gav håndslag på, at alle ville bakke op, og hjælpe til i bestyrelsesarbejdet, og Kassereren lagde planerne om, at
stoppe på næste generalforsamling i skuffen, og fortsætter med den øvrige bestyrelses opbakning.
Formanden (Renè T.) og Kassereren (M.K.) tager et par møder sammen, og får ”kørt” Renè ind i bestyrelsesarbejdet, der er
noget nyt for ham.
Christian nævnte, at han måske havde et emne, til en post i bestyrelsen, eller måske en suppleant post som start, det følger
han op på.
Torben og Renè hjælper Kassereren med uddeling af Girokort ved kontingentopkrævningen, da han er bortrejst på
tidspunktet for uddelingen.
Datoen for afholdelse af den ordinære generalforsamling i august blev fastlagt til d. 11-08-2020 kl. 18.00. Aksel aftaler med
Michael, fra Marievang I.F., omkring lån af deres lokale, ved ”Den Grå Hal ”, hvor vi plejer, at afholde vores
generalforsamling.
Med hensyn til øget medlems engagement, mente man, at det nok var lidt op ad bakke, da de fleste ikke var særligt
interesserede, så længe tingene bare ”kørte”. Det ville også være ønskeligt med lidt større fremmøde på Generalforsamlingen,
vi har det faktisk temmelig hyggeligt.
6. Evt.
Kassereren meddelte, at Frodesvej 55 er blevet solgt, til overtagelse pr. 01-04-2020, til Tanja og Mickey Stechnij-Røngaard.
Under eventuelt drøftede vi også vores Hjemmeside: www. Frodesvej-slagelse.dk , hvor Ulrik står for vedligeholdelsen.
Der var bred enighed om, at fortsætte med Hjemmesiden, og måske udbrede kendskabet til den, bl.a. hos ejendomsmæglere,
der så kan indhente oplysninger der, ved evt. køb eller salg. Det indebærer, at vi skal have bragt de sidste ting ”up to date”,
der mangler bl.a. nogle referater, og der er nogle oplysninger, og billeder, der ikke mere er korrekte. Det tager Mogens og
Ulrik sig af.
Kassereren ville også meget gerne have mailadresser på alle de medlemmer, der har en sådan, da det vil lette
kommunikationen til medlemmerne betydeligt. Kassereren har nogle af disse mailadresser, men vil godt bede alle, der
modtager dette i postkassen, sende deres en mailadresse til: meklo@knudsen.mail.dk, så kartoteket kan blive opdateret. De
der modtager dette på Mail, behøver selvfølgelig ikke sende noget. Der vil, når noget bliver sendt ud, blive sendt i Bcc, så
man kun kan se sin egen mailadresse, og ingen andres, og adresserne opbevares på en ”Pind”. På forhånd tak 😊.
Mødet hævet 21.15
Referent: Mogens E. Knudsen.
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