
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d. 3 oktober 2018 kl. 19.00 i Fælleshuset 

 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Henvendelser fra beboerne  
3. Valg af referent. 
4. Opfølgning siden sidste møde 

 

5. Opfølgning på møde med inspektør, herunder beboernes besvarelse af på 
bestyrelsens henvendelse om havernes tilstand. 

 

6. Depositum ved leje af Fælleshus og gæsteværelser 
 

7. Aktivitetsudvalget 
 

8. Information fra udvalgene 
a) Informationsudvalget 
b) Velkomstudvalget 
c) Aktivitetsudvalget 
d) Kasserer  
e) formand 

 

9. Eventuelt 

 
 
 
Referat 
1.  Godkendt  
 
2. Beboerhenvendelser 

- Henvendelse ang hjørnet ved fælleshuset og nr 10. Beboerne er generet 
af,  at der er indkig i deres have og af, at der ofte er nogen der benytter det 
mørke hjørne til at urinere op ad hegnet.  
Der tales med beboer om mulige løsninger: udjævning af området, lys, 
forhøjning af plankeværket. 

- Beboer oplever sig generet af boldspil, når bolde rammer rækværket eller 
ryger over hegnet. Foreslår at det opsættes borde-bænkesæt på græsset 
eller plantekummer så boldspillet holdes lidt væk fra deres hegn.  
Bestyrelsen tænker, at det er en generel problematik i Ryhaven, alle har 
hegn, der vender mod fællesarealer, hvor børn spiller bold. Vi tænker ikke 
at vi kan løse det problem ved at sætte hindringer op over hele Ryhaven. 
Helt overordnet anbefaler vi, at man taler med de børn der spiller bold.  
Mht ønsket om et borde-bænkesæt, vi kan ikke opstille det på græsset, da 
det vil forhindre at det slås, der må derfor anlægges fliseareal, hvilket vil 
medfører en udgift, der ikke er budgetteret med. Anbefaler beboer, at 
stille det som forslag til afdelingsmødet i 2019. 
 

- Beboer stiller spørgsmål til om pkt i sidste referat.  



Referatet er mangelfuldt, idet det ser ud som om man ikke længere kan 
komme med henvendelser på bestyrelsens mail.  
Det kan man, men fremover svare vi ikke løbende, men samler det 
sammen og behandler det på førstkommende bestyrelsesmøde. Man er 
også stadig meget velkommen til at møde op kl 19 den første onsdag i 
hver måned. 
 

- henvendelse fra medlemmer af aktivitetsudvalget. Reglerne ang 
aktivitetsudvalgets anvendelse af midler fra Beboeraktivitets kontoen 
ridses op.  

 
- Forespørgsel om regnskab fra aktivitetsudvalget – henvises til OJBA 

 
- Mail forespørgsel om genetableringen af den lille legeplads. Vi har 

forespurgt hos Dennis. Legepladsen er etableret i overensstemmelse med 
gældende sikkerheds retningslinjer. Legepladserne bliver i øvrigt 
gennemgået årligt af den inspektør, som har ansvaret for, at 
boligselskabets legepladser lever op til forskrifterne.  

 
 
3. Valg af referent.  
     Lisbeth 
 
4. Opfølgning siden sidste møde 

- Vægskabene kommer op lige efter uge 42 
-  Dennis bestiller et nyt opdateret oversigtskilt til den ”lave ende” 
- Der er bestilt autosvar til bestyrelsen mail 
- Repræsentantskabsmøde d. 31/10 – Lene og Lisbeth deltager 
- Henvendelse fra afd 26, de foreslår samarbejdsmøde, vi tager imod 

invitationen.  
- Der aftales dato til plantning af nøddehegn og bærbuske. Vi holder 

plantedag søndag d. 11/11 kl. 11. 
Lisbeth bestiller planter og slår arrangementet op på Facebook, vi sørger 
for noget varmt at drikke og lidt at spise. 

 
 
 
5. Opfølgning på møde med inspektør Allan Overgaard og varmemester Dennis 
Pedersen 

- Vi mener at vi havde nogle penge på Resultatkontoen fra renoveringen. 
Allan undersøger, om de er lagt ind i budgettet, eller hvad der er blevet af 
dem. 

- Der er lagt en plan for beplantning af bedene mellem husene. De er netop 
startet med at rydde bede, arbejdet skulle være færdigt i uge 46 

- Opstregning af p-pladser er udskudt til uge 42, da der afventes toplag af 
asfalt flere steder. Derefter varsles og iværksættes der atter p-vagt 
ordning.  

- Allan indkalder afd. 26 og 3 ang aftaler om dette 



- Der udsendes snarest skrivelse til beboerne om at der bliver fulgt op på 
vedligeholdelsen rundt om boligen. Der gives 2-3 ugers varsel til at få 
bragt det i orden. Særskilt skrivelse til beboere, som har valgt at have et 
beboerbed, men ikke får holdt det. 

- Dennis benytter stadig sit kontor. 
- Ift afleveringen af dels de grønne fællesområder, dels haverne. Allan 

medgiver, at man fra boligselskabet nok ikke har været gode nok til at få 
lavet aftaler om kvaliteten. 

- Det ser ud som om en del planter og træer er gået til under sommerens 
tørke. Afdelingen må selv erstatte.  

- Gartnerne har plantet de sidste træer for 2 uger siden 
- Allan forhandler med Danjord ang prisen på græsslåning, da vi med 

nysåede græsplæner langt fra har fået det vi har betalt for. Desuden tager 
han kvaliteten af græsslåningen op. 

- Dennis siger god for placeringen af nøddehegn og frugtbuske 
- Allan har rettet henvendelse til Danjord ift de træer der er beskadiget 

med buskrydder 
 

- Beboerundersøgelse om problemer i haverne: 
Der var 43 besvarelser 

 
På besvarelserne var der nogle hustande, som havde skrevet helt 
konkrete ting, det er videregivet til Allan Overgaard. Disse beboere må 
selv kontakte Driftscenteret for afklaring af dette. 
 

- Allan har afklaret med Allan Søstrøm, at en ændring af afløb fra 
Baldakinerne påhviler afdelingen. Allan vil tage financieringen om med 
Allan S. 

 
-  Der er knækkede fliser og steder hvor fliserne er skredet ud efter kørsel 

med tunge maskiner. Desuden steder hvor der er vandansamlinger. 
Der bliver taget hånd om det ved 1 års gennemgangen. 

 
 
 
6. Depositum ved leje af Fælleshus og gæsteværelser 
 
Ved samtidig leje af Fælleshus og gæsteværelser betales kun 1000 i depositum i 
alt. Rettes i husordenen. 
 
7. Aktivitetsudvalget 
Mette og Lene er udtrådt af aktivitetsudvalget, udvalget har brug for nye kræfter, 
hvis nogen har lyst til at indtræde kan man kontakte Jonas i nr. 90a.  

 
 
8. Udvalgene 

- a) Informationsudvalget. intet 
- b) Velkomstudvalget. intet 
- c) Aktivitetsudvalget. intet 



- d) Kasserer. intet 
- e) formand. Punkter er behandlet under pkt. 3 

 
 
9. Eventuelt 
Der besluttes at købe bedre foldemadrasser til gæsteværelserne 
Der besluttes at opstille to juletræer med belysning 
 
 
 
 
 


