
 

 

Dagorden.  

Deltagere: Nana, Jesper, Simone, Mathias, Magnus, Theresa.  

Siden sidst. 

• “Jule-hygge-klippe-klistre-arrangement”. 

• Arrangementet blev afholdt d. 4. december (2. søndag i advent).  

• Opstilling af glas- og battericontainer.  

• Der er i løbet af december måned opsat glas- og battericontainer på Ryhavevej, ved 

siden af de øvrige skraldespande, og på Rytoften ligeledes ved de øvrige 

skraldespande. Bemærk, at der ikke er tale om en dåsecontainer!  

• Cykeloprydning. 

• Der har i løbet af december og hen over julen været afholdt cykleoprydning, hvor 

stripsede cykler nu er blevet afhentet af storskrald, efter at have stået uafhentet i en 

måned. 

• P-kort på Rytoften. 

• Ved årsskiftet er beboere på Rytoften kommet i klemme med Q-park. Det sidste nye 

er, at folk har skulle rette henvendelse til Q-park, for at bøden - givet for manglende 

udskiftning af p-kort - kunne få opsættende virkning, indtil Q-park har behandlet 

klagen. 

Kommende arrangementer. 

• Tøseaften.  

• Der afholdes tøseaften, torsdag d. 23. februar kl. 18.30. Der serveres lasagne kl. 19, 

hvorfor tilmelding meget gerne må ske til enten Simone Fogh Damgaard Nielsen, 

Nana Graves Sørensen eller Theresa Greibe på facebook, gerne inden d. 20. februar. 

• Mandeaften. 

• Der afholdes mandeaften en torsdag i marts. Omdrejningspunktet vil blive 

ølsmagning. Mere følger senere.  

Hundehold. 

• Hunde er igen blevet observeret i afdelingen, hvorfor vi genopfrisker regelsættet omkring 

pasning samt hold af dyr: 

• Man må holde en kat. 



 

 

• Hvis man passer hund, skal dette meddeles til mailen: jegpasserhund@gmail.dk, hvor 

passerens telefonnummer, navn og adresse, samt perioden hvor hunden skal passes 

skal fremgå af.  

• Hunden må ikke må passes i en periode længere end 3 uger af gangen, og maksimalt 

6 uger om året. Imellem de 3 ugers pasning skal der minimum gå 3 måneder. 

 

Næste bestyrelsesmøde. 

 Afholdes onsdag den 8.2.17 kl. 19.00 hos Nanna Graves Sørensen 

mailto:jegpasserhund@gmail.dk

