
Referat fra ordinært møde i afdelingsbestyrelsen, Afd. 78 – Isagervej 21-23, Østjysk 

Bolig, tirsdag den 29.5.18 kl. 19. 
 

Tilstede: Anita Jensen, Hans Henrik Egeberg (referent), Nasir Kohistani. 

Dagsorden 

1. Aftale næste møde. 

2. Siden sidst. 

3. Vælge ny formand og evt. kasserer for bestyrelsen. 

4. Stille forslag på beboermødet om at afdelingsbestyrelsen selv kan få lov til at vælge sin formand? 

5. Stille forslag på beboermødet om at fælde nogle skyggende fyrretræer ved 21A? 

6. Hvad skal vi gøre med de gamle borde og stole fra gildesalen? 

7. Problemet med vand på grunden. 

8. Hvad blev resultatet af markvandringen? 

9. Hvad fik vi ud af arbejdslørdagen? 

10. Evt. 

Referat 

1. Næste møde bliver tirsdag den 28. august kl. 19. 

2. Siden sidst har Laila Johansen (formand), Jonna Petersen (suppleant) og Janne Pedersen forladt 

bestyrelsen. 

3. Anita blev valgt til ny formand for bestyrelsen samt repræsentant i repræsentantskabet. Desuden er Anita 

kasserer. Hans Henrik er suppleant for Anita i repræsentantskabet. 

4. På det næste afdelingsmøde vil vi stille forslag om at bestyrelsen kan få lov til at vælge sin formand selv. 

Vi tror det bliver nemmere at samarbejde, hvis vi vælger vores egen formand. 

5. Ligeledes vil vi foreslå at fyrretræerne ved nummer 21 A bliver fældet. De tager lyset fra stuelejligheden 

bagved. Buskadset ved fyrretræerne skal ikke fjernes. 

6. Vi vil lade Røde Kors her i Ry overtage de gamle borde og stole fra gildesalen undtagen to borde og ti 

stole. Vi har prøvet at sælge dem uden held. 

7. Allan Overgaard fortalte på markvandringen at Skanderborg kommune arbejder på en plan for regnvand 

og kloakker. I mellemtiden kan vi dog stadig risikere at kældrene bliver oversvømmede. Skal vi indkøbe 

nogle sandsække til at lægge foran kælderdørene, når der er skybrud? Desuden kan man lægge 

sandsække oppe ved kommunens sti oven for 23 D så vandet ikke løber ned til os så hurtigt. Det er en 

billig løsning, og vi vil drøfte den med Allan Overgaard. Kan vi få nogle indspark fra andre beboere? 

8. Dette aftalte vi med Allan Overgaard på markvandringen: 

a) Nedkørsel ved gavlen ved 23 D skal repareres. 

b) Der plantes rododendron i den trekantede sandkasse ved 23 D. 

c) Der sættes blikspande med sand op ved gavlene til cigaretskod. 

d) Der sendes breve til folk om at de ikke må stille deres barnevogne i vindfangene. 

e) Der plantes to langsomt voksende frugttræer på plænen ved blok 21. 

f) Der plantes ligusterhæk ved jernstakittet oppe på skråningen mod sydøst. 



g) Der plantes buske i hullet ud mod stien ved gavlen af blok 23. Stenene flyttes tilbage så biler ikke kan 

køre ind i vores have. 

h) Der sættes trådhegn omkring træerne så kattene ikke kan kradse i stammen. Slåmaskinen skal holde 

større afstand til træerne så de ikke bliver beskadigede. Dermed vil græsset blive lidt højere omkring 

træerne. 

i) Carportene skal males hvor de trænger. 

j) En del af fyrretræerne ved fodboldbanen og legepladsen bliver fældet for at få mere harmoni. 

9. Vi samlede en masse skrald, flasker og dåser på arbejdslørdagen. Der var en der fejede meget grundigt i 

cykelskurene. Der blev gjort rent. Vi siger tak til alle dem der mødte op. Vi spiste frokost sammen 

bagefter. 

10. Evt. 

a) Der er problemer med teknikken til solcellerne i kælderen i begge blokkene. Der bliver ikke lavet 

strøm. Vi får ikke nok information fra ØB. Det vil vi prøve at få. 

b) Vi snakkede om hvad vi kunne gøre ved, at folk sidder ude og snakker efter kl. 23, så det tydeligt kan 

høres i lejlighederne. 

 

Referent: Hans Henrik Egeberg, Ry den 7.6.2018 

 

 

 

Udlejning gildesal og gæsteværelse, borde og stole: Hans Henrik Egeberg; Mobil 26 90 04 26.  

Gæsteværelse: Et døgn: Kr. 50. 

Gildesal: En eftermiddag til kl. 20: Kr. 100. 

   Et døgn, kl. 12 til kl. 11 næste dag: Kr. 250. 

   En weekend, fredag kl. 16 til søndag kl. 12: Kr. 400. 

Depositum kr. 250. Salen afleveres ryddet og ren. Bordene skal ikke sættes oven på hinanden bagefter. De 

er alt for tunge til det, og de bliver ridsede. 

Nu kan man også låne borde og stole fra vores depot. Det er de gamle fra gildesalen. Vi har to borde og 

otte stole. Det koster ikke noget at låne dem. 


