
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d.5 april 2017 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 

Dagsorden 
 
1) Møde med beboere (19.00 – 19:30) 
 
a)Henvendelse fra beboer ang have. Beboerne ønsker at  inddrage den 
forsænkede del af haven hen til hegn, hvor det kan lade sig gøre, ligesom 
andre beboere der har samme haveplan; Beboeren har selv tilbudt at påtage 
sig det praktiske arbejde med at fylde ”graven” op med jord og montere ekstra 
betonelementer. Boligselskabet og Scandibyg har accepteret ønsket om 
ændringen og at de selv vil forestå arbejdet. Scandibyg har leveret 
betonelementerne, men kræver betaling for dem. Beboerne stiller sig 
uforstående overfor, at de skal betale ekstra for at få den samme løsning, 
som andre beboere efterfølgende også har fået etableret.  
 
Bestyrelsen finder også dette urimeligt, endnu mere i lyset af at sagen 
tidligere har været taget op, og at beboeren havde været ude med sine 
ønsker længe før haven blev etableret, men dengang ikke blev hørt.  
Bestyrelsen er desuden uforstående overfor at beboerne selv skal lægge 
arbejdskraft til. Vi tager det med på Byggeudvalgsmødet. 
 
 
b)Beboere stiller forslag om opstilling af flagstang udenfor Fælleshuset. 
  
Der er umiddelbart enighed om at det er en god ide, det vil blive finansieret af 
overskud fra udlejningen af Fælleshus og gæsteværelser og indkøbt når der 
er råd til det.  
 
c)Forslag fra beboere om, at der opsættes aflåste pullerter til afspærring af 
brandvejene.  
Bestyrelsen arbejder med at omskrive Ordensreglerne om bl.a. færdsel på 
stier og brandveje til godkendelse på afdelingsmødet.  
 
d)Beboer rykker for løsning på problemet med indkig i haverne fra 
ungdomsboliger. 
 
Generelt til byggeudvalget: Beboere der har henvendt sig om sager, mangler 
information tilbage om hvornår der sker noget. Haven i nr. 8 og sagen med 
indkig i nr 105.  
 
2) Godkendelse af dagsorden 
 godkendt 
 
3) Valg af referent. Lisbeth,  
 
4)Information fra varmemester og inspektør 

a) Konto 115 og 116 - Intet 



b) Indbrud  Intet 
 

5) Indretning af Fælleshuset./gæsteværelser. Billeder, gardiner, knager, 
projektor og lærred. Bordtennisbordet. 

 
Ditte og Lars køber billeder til hver sit gæsteværelse. Lene har købt 
knagerækker. Som Dennis sætter op efter anvisning fra bestyrelsen.  
 
Vi afholder møde med leverandøren af gardinerne d. 20/4, da vi ikke mener, 
at vi har fået den monteringsløsning vi blev lovet,  
 
Projektoren er anbragt i skab i depotrummet, der bliver ikke sat lærred op, da 
væggen fungerer ligeså godt. 
 
Bordtennisbordet må selvfølgelig bruges når man lejer fælleshuset. Endvidere 
stå det alle frit at arrangerer bordtennisaften. Hvis det er et arrangement, der 
er åbent  for hele Ryhaven, skal der ikke betales leje, men huset skal 
afleveres rengjort. 
 
6) Hvis lejere af Fælleshuset/gæsteværelserne ikke selv ønsker at gøre rent, 
kan rengøring bestilles gennem Lene. 
 
7) Tilbud om bredbånd fra Bolignet. Tilbuddet ser meget billigt ud, men der er 
ting der skal undersøges nærmere. Lars går videre med det. 
 
8) Information fra udvalgene 

a) Informationsudvalget - arbejder med opdatering af foldere 
b) Velkomstudvalget - intet 
c) Aktivitetsudvalget – næste arrangement Påskebanko 6/4 
d) Byggeudvalget – Møde d. 18/4 
e) Kasserer - intet 
f) Formand – intet 

 
 
9) Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 


