
Referat til Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d.1 november 2017 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 

Referat 
 
Dagsorden 

1. Møde med beboere (19.00 – 19:30) 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Valg af referent. Rose, Lisbeth, Jonas og Susanne, Sussi, Rose, Lars, Lene 
4. Nedlukning af genhusningskontoret og farvel til Trine 
5. Beplantningen  
6. Fælleshuset – evaluering af udlejningen, begrænsninger ift anvendelse 
7. Information fra udvalgene 

a) Informationsudvalget 
b) Velkomstudvalget 
c) Aktivitetsudvalget 
d) Byggeudvalget 
e) Kasserer  
f) formand 

8. Eventuelt – fotosession 
 

 

Ad 1 Der har været en henvendelse på bestyrelsens mail ang indkig i haverne 
 fra ungdomsboligerne 105a-c. Problemet er vendt i Byggeudvalget, hvor 
 administrationen meddeler, at vinduerne først kan blokeres ved 
 nyindflytning, da man ikke kan ændre vilkår i lejemålet efter indflytning. 
 Bestyrelsen har fulgt op på det, bl.a. besigtiget på stedet, hvor det kunne 
 konstateres, at den matterende folio er fjernet fra vinduerne i 105 a og c. 
 Bestyrelsen har bedt inspektør Allan Overgaard om at sørge for at der 
 genopsættes folio. 
 
 Beboerhenvendelse om indstilling af varmeanlæg. Der er problemer 
 rundt omkring med at få varme på. Dette er ikke kun i fase 4, faktisk 
 oplever beboere i etape 1 og 2 også problemer, selv om deres anlæg 
 fungerede fint sidste vinter. 
 Et bestyrelsesmedlem har også haft problemet, men fik det løst ved at gå 
 til Dennis, der så måtte bede en fra Scandibyg om at se på det. 
 På Byggeudvalgsmødet midt i oktober fortalte Kristian, at der er 
 problemer med indstillingen af varmeanlægget i husene i etape 4, og at 
 man ville gå i gang med at få problemet løst. 
 Det virker som om problemet er mere generelt og måske endda ikke har 
 vist sig hos alle, da flere slet ikke har haft behov for at sætte varme på 
 endnu. 
 Bestyrelsen vil anmode administrationen om at tage hånd om at 
 varmeanlæggene i husene enten bliver systematisk gennemgået eller 
 anvisning på hvor man henvender sig hvis anlægget ikke fungerer. 
 Lisbeth kontakter Kristian, Allan og Dennis angående dette. 
 
Ad 2 Dagorden godkendt 
Ad 3 referent Rose 



 
Ad 4 Genhusningskontoret lukker ned inden jul. Trine vil invitere til en eller 
 anden  form for markering, hvor bestyrelsen vil sørge for at være 
 repræsenteret. 
 
Ad 5 Bestyrelsen er blevet bedt om at forholde sig til forslag til beplantning af 
 bedene i etape 4 og 5 med deadline d. 27/10. Vi var ikke glade for det 
 foreslåede og har sendt et skitseret forslag tilbage, men har ikke fået svar 
 fra administrationen. Vi har fået lidt modstridende oplysninger fra hhv 
 Allan og Kristian ang. hvornår der skal plantes. Vi bliver i tvivl om hvor 
 meget indflydelse administrationen egentlig ønsker, at uddelegere til 
 afdelingsbestyrelsen mht beplantning. Lisbeth fortsætter dialog med 
 administrationen for afklaring af  dette og samarbejde. 
 
 Nogle beboere har foreslået, at der plantes frugttræer/buske i bedene. 
 Bestyrelsen synes egentlig, at det er en god ide, men vil hellere arbejde 
 med at anlægge bær og frugtbærende beplantning, væk fra flisearealerne, 
 evt. i tilknytning til legepladsen. 
 
Ad 6 Bestyrelsen har diskuteret hvad Fælleshuset må benyttes til. Der er 
 enighed om at Fælleshuset ikke må benyttes til kommercielle formål, dvs 
 salg eller promovering af ydelser fra private firmaer. Der er givet 
 tilladelse til at et alarmfirma må afholde oplysende møde for etape 4 og 5, 
 da de har fået lovning på dette tidligere. Fremadrettet udlejes Fælleshuset 
 kun til Ryhavens beboeres private fester og til arrangementer der er åbne 
 for Ryhavens beboere og inviterede gæster, som fx loppemarked eller 
 julemarked. 
 
Ad 7 a) Informationsudvalget. Jonas går ind i udvalget sammen med Lars. Der 
 udarbejdes en ny velkomstpjece, hvor vi samler alle vigtige informationer, 
 som afløser til den vifte af pjecer vi havde inden renoveringen. 
 b) Velkomstudvalget. Jonas og Lene byder nye lejere velkommen. 
 c) Aktivitetsudvalget. Har netop afholdt en velbesøgt Halloween fest. 
 Næste  år rykkes tidspunktet til tidligere fx 17-19. Der er julebanko for de 
 voksne d. 30 november og for børnene d. 2 december. 
 d) Byggeudvalget.  
 Solcellerne på taget af Fælleshuset er nu i drift, energien bruges i
 Fælleshuset og til belysning i Ryhaven.  
 Der ligger referat fra møde i oktober på afdelingens hjemmeside. Der er 
 ikke planlagt nyt møde, der indkaldes hvis der opstår behov. 
 Kasserer: intet 
 Formand: intet 
 
Ad 8 Eventuelt. 
 Der har været repræsentantskabsmøde. Boligselskabet har oparbejdet et 
  underskud på over 3 millioner. Underskuddet udlignes ved at sætte 
 forskellige projekter på hold, ved at administrationens frokostordning 
 ophører og kantinepersonale spares væk. 



 Følgende er valgt til bestyrelsen: Tommy Jørgensen, Katja Hillers og 
 Magnus Brøst. Suppleanter: Morten Jørgensen og Heidi Rosenberg 
 
  
 
 


