
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 13. maj 2015 

 

Til stede: Asger, Lennart, Simon og Janne 

 

Siden sidst: 

- De ”herreløse” cykler er blevet fjernet fra Ryhavevej 12 

- Der er indhentet tilbud på ventilation til vaskekælderen på Ryhavevej. Dato for 

arbejdet er endnu ukendt. 

- Afd. 17 er blevet kontaktet med henblik på samarbejde og de er interesserede i at 

holde et fællesmøde 

- Diskotek i vaskeriet på Rytoften: der sættes noget i klemme i hoveddøren, men der 

skal stadig nøgle ind til selve vaskerummet. AB overvejer om det er en beboer, der 

sætter noget i klemme. Vi afventer og ser, om det sker igen, inden vi sætter en større 

undersøgelse i gang. 

- Der er kommet cementkumme foran hoveddørene på Ryhavevej. De skal fungere som 

askebæger, for at undgå at der ligger skodder over det hele. Vi afventer og ser om det 

fungerer – ellers tager vi det op med varmemestrene. 

- Vandslange ved Ryhavevej er blevet fjernet, fordi flere personer udefra har brugt dem 

til at vaske deres biler med. Vi tager dem i første omgang ud til frit brug igen. Hvis 

det sker igen, at folk udefra begynder at bruge dem, tager vi muligheden om en 

aftagelig slange op til overvejelse. 

 

Fibia/waoo  

AB laver en rundspørgen på facebook for at vurdere hvor mange der oplever problemer med 

svingende hastigheder på internettet. Vi opfordrer alle til at tage kontakt til Fibia, hvis de ikke 

oplever at få hvad de betaler for. Hvis mange oplever problemer, går bestyrelsen videre med 

det. 

 

Opsamling markvandring 

Inspektøren kontaktes ift. opfølgning på indkøb af borde-/bænkesæt til både Ryhavevej (2 

stk) og Rytoften (3 stk). 

Varmemestrene kontaktes for at følge op på afmærkning foran kælderdøren ved Ryhavevej 

10. Der parkeres ofte cykler foran døren, og derfor skal der enten mærkes op, eller fjernes 

noget af cykelholderen.  

 

Næste møde holdes ved Lennart på Ryhavevej 12,1,9, onsdag d. 17. juni kl. 19. 

 


