
Bestyrelsesmøde d. 4/4 2018 

 

Dagsorden 

1 Valg af dirigent Mette 

2 Valg af referent Maja 

3. 
Godkendelse af 
referat fra sidste 
møde 

 
Enstemmigt godkendt 

4. 
Behandling af 
forslag/emner 

1. Beskeder fra Driftscenteret/Dennis 

• Mangler stadig besvarelse ang. bl.a. varmen i vaskehuset og 
tyverisikring af cykelskurene. Der er blevet stjålet yderligere 2 cykler, så 
der er stadig interesse i at høre om muligheder for sikring af 
cykelskurene. 

2. Beskeder fra Østjysk Bolig 

• Opsamling af punkterne på have-mødet. Nyt have-møde mandag d. 
16/4, hvor forslag og priser gennemgås. 

3. Beboerhenvendelser 

• Henvendelsen ang. husdyr er blevet behandlet. Ønskes det at 
husordenen om husdyr ændres, skal der enten indsendes et forslag til 
det ordinære afdelingsmøde i efteråret eller indkaldes til et nyt 
ekstraordinært afdelingsmøde (kræver underskriftsindsamling fra 25% 
af afdelingens beboere). 

4. Ekstraordinært afdelingsmøde d. 19/4 
a. Fællesspisning 

• Sodavand, servietter og papservice (Lucas) 
• Pizza til kl. 17:30 d. 19/4 (Marc) 

b. Personer til oprydning 
• Alle deltagende bestyrelsesmedlemmer 

c. Ordstyrer 
• Mette (bestyrelsesformand). De andre deltagende 

bestyrelsesmedlemmer præsenteres. 
d. Mødetidspunkt 

• Dagen før undersøges mulighederne for tilslutning af 
computer til musikanlæg og projektor. 

• Mødes på dagen kl. 17. 
e. Jesper følger op på tilbud om glasværn. Evt. bidrag fra 

organisationsbestyrelsen afventes.  
5. Kursusweekend 

a. Kort resume 
b. Ændringer ift. Facebook 

• “uofficiel” skal med i titlen.  
• Uformelt forum for afdelingen. 
• Lave regelsæt. 
• Opfølgning på “vejledning” til håndtering af Facebook-

grupper fra Østjysk bolig. 
6. Fordeling af ansvarsområder 

a. Kontakt til Lene/Østjysk Bolig (Mette) 
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b. Kontakt til driftscenteret (Jesper) 
c. Mail ansvarlig ved beboerhenvendelser (Anders) 
d. Gennemlæsning af engelsk materiale (Anders) 
e. Sekretær (Maja) 
f. Bogholder (Lucas) 
g. Kontakt til Pay Per Wash (Marc) 
h. Facebook (samt nye medlemmer) (Karen) 

7. Østlympiskelege 2018 

• Der er interesse for arrangementet. Maja tager til planlægningsmødet 
d. 18/4 og informerer resten af afdelingen til afdelingsmødet d. 19/4, 
hvor der dannes et aktivitetsudvalg. 

8. Sommerfest 

• Valg af dato - Fredag d. 24. august. Karen hører familie ang. leje af telt. 
9. Sammenlægning med afd. 16 (forslag fra deres formand) 

• Der er for mange uklarheder i Ryhaven p.t. til at kunne tage stilling til 
dette. 

10. Renoveringsfest 
a. Budget 

• Bestyrelsen har besluttet at give et tilskud på 25 kr. pr. person 
fra aktivitets-kontoen. 

b. O-løb 
• Møde d. 24/4 med afd. 3. Dato og klokkeslæt skal bekræftes.  
• Karen og Anders kommer med idéer til konkurrencer  

11. “Oprydningsdag”, i fællesskab fjerne cigaretskodder mm. 

• Begivenhed på Facebook: Vi ønsker oprydning omkring 
ungdomsboligerne - herved også opfordre alle Ryhavens beboere til at 
samles for at få et renere Ryhaven. Der bages kage til lejligheden. 

12. Praktiske ting ved Jesper 

• Opsamling fra sidste møde. Der rykkes for de ubesvarede punkter. 

5. 
Valg af fremtidige 
mødedato 

Onsdag d. 16. maj 

 


