
Referat fra stiftende afdelingsmøde i Afdeling 26 – Ryhaven   

Torsdag den 18. januar 2018 

 

Tilstede: 9 husstande

 

Fra administrationen: 

Morten Kraft  

Kristian Wind Jensen 

Kim Kjærgaard 

Vibeke Thiim Harder 

Lene Willis (ref.) 

  

Dagsorden 

1 Velkomst ved Østjysk Bolig 

2 Introduktion til beboerdemokratiet  

3 Valg af dirigent 

4 Valg af stemmeudvalg 

5 Behandling af indkomne forslag  

 Forslag nr. 1 – Forslag om valg af formand til afdelingsbestyrelsen 

 Forslag nr. 2 – Forslag om valg til repræsentantskabet i Østjysk Bolig 

6 Gennemgang af afdelingens budget for 2018 

7 a. Valg af formand til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

b. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

c. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

 c. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år 

8 Eventuelt 

 

Ad. 1 

Kim Kjærgaard byder velkommen. 

 

Ad. 2 

Introduktion til beboerdemokratiet v/Kim Kjærgaard. 

 

Der spørges til, om det virkelig kan være rigtigt, at der på det store vindue på 1. sal i køkkenet skal 

være lås pga. indkig til haverne i afd. 3? Og hvem har besluttet det? Der bliver utroligt varmt om 

sommeren og det er svært at lufte ordentligt ud pga. af de beslag.  

 

Kristian Wind Jensen svarer: Der, hvor der er direkte indkig til familieboligerne, er det blevet 

besluttet, at der skal være beslag på vinduerne.  Det har beboerne i afdeling 3 besluttet i 

forbindelse med byggesagen.  

 

Beboer ønsker at se dokumentation/referatet, hvor dette er blevet besluttet. Kristian Wind Jensen 

sender dokumentation/referat til afdelingsbestyrelsen.  
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Ad.3  

Morten Kraft blev valgt. 

 

Ad. 4 

Kristian Wind Jensen, Anders Kaa – 95B og Thomas Lindberg – 95G blev valgt. 

 

Ad. 5  

Forslag 1: Valg af formand til afdelingsbestyrelsen 

Blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag 2: Valg til repræsentantskabet i Østjysk Bolig  

Blev ved håndsoprækning enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6 

Morten Kraft gennemgik nøgletallene for afdelingens budget for 2018.   

 

Den planlagte periodiske vedligeholdelse (PPV) blev gennemgået.  

Første vedligeholdelse er planlagt til år 2023, hvor terrasser skal algebehandles.  

 

I løbet af 14 dage bliver der monteret booking/betalingssystem i vaskeriet (Pay Per Wash). Der vil 

komme en introduktion til brugen af systemet.  

 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  

 

Ad. 6 

Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år:  

Mette Johansen – 95E  

Maja Schøn – 95F 

Anders Kaa – 95B 

Blev valgt uden modkandidater. 

 

Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 1 år: 

Karen Toft – 61E 

Jesper Nielsen – 95A 

Blev valgt uden modkandidater. 

 

Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år:   

Lucas Thomsen – 95F – 1. suppleant 

Marc Jensen – 95E – 2. suppleant 

 

Ad. 7 

Filteret i tørretumbleren er gået i stykker.  
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På et tidspunkt stod der et borde/bænkesæt ved vores platform, men nu er det forsvundet. Hvor er 

det mon blevet af?  

Kristian Wind Jensen svarer: Borde/bænkesættet tilhører afd. 3 

Morten Kraft tilføjer: Alle nye afdelinger har 3 måneders afdragsfri realkreditlån. De penge sættes 

ind på en reguleringskonto, og nogle af de penge kan afdelingen disponere over, til f.eks. at indkøbe 

bord/bænkesæt og grill til de fælles terrasser.  

 

Hvad med de grønne områder og p-pladserne, ejer vores afdelingen også noget af det? 

Morten Kraft svarer: I må bruge de grønne områder i hele Ryhaven, og jeres afdelings skal, ud fra et 

fordelingstal, betale en andel af vedligeholdelsen af de grønne områder samt 25 p-pladser.  

 

Hvem ejer de platforme, som er ude foran vores blokke? 

Kristian Wind Jensen svarer: De træterrasser, som er lavet ud foran ungdomsboligblokkene, ejes af 

jer, og I kan frit benytte dem.  

 

På den modsatte side af vejen ved nr. 61 er der monteret en projektør, som generer med lys ind i 

lejemålene.  

Kristian Wind Jensen undersøger dette.  

Husk, at I kan ringe/maile til Driftscenteret, hvis sådanne problemer skal løses. 

 

Der er ofte folk, der holder foran postkasserne og ved brandvejene, så hvis der opstår en ildebrand, 

kan brandvæsenet ikke komme igennem området.  

Kristian Wind Jensen svarer:  Parkeringsselskabet Q-park har været på stand by i byggeperioden, og 

vil blive rekvireret igen, så der udstedes bøder til dem, der parkerer ulovligt.  

 

Der spørges til sammenlægning med afdeling 3: 

Morten Kraft svarer:  Afdeling 3 har indkaldt til et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor fordele og 

ulemper ved en evt. sammenlægning debatteres. Vi afventer herefter, hvad afdelingernes lejere 

kommer frem til.  

 

Må man parkere for af/pålæsning på brandvejene?  

Lene Willis svarer: Regler for dette står i husordensreglementet for afdeling 3. 

Der står følgende om brandveje: 

I forbindelse med nødvendig af- og pålæsning kan brandvejen benyttes. Der må ikke køres på øvrige 

flisebelagte stier, da disse ikke er beregnet til en sådan trafik og meget hurtigt vil blive ødelagt, med 

store omkostninger for Ryhavens beboere til følge. 

 

Hvorfor er der varme på i vaskeriet? Det er ofte meget varmt og det er unødvendigt.  

Kristian Wind Jensen svarer: Man kan godt plombere radiatoren, så den f.eks. altid står på 16 

grader. Det undersøges. 

    

HUSK, at I har sagt JA til at alt information fra Østjysk Bolig må sendes til jer pr. mail. Det er derfor 

VIGTIGT altid at søge for, at vi har jeres rigtige mail. Hvis I har ændringer eller skifter mail, så skriv til 

Østjysk Bolig på info@ojba.dk. 

mailto:info@ojba.dk

