
Referat til Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d.3 maj 2017 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 

Referat 
 

1. Møde med beboere (19.00 – 19:30) – 1 beboer vedr. indkig i haver fra 
ungdomsboliger: Der vil blive sat beslag op på vinduer, så de kun kan kippes. 
Det sker løbende med start ved ungdomsboliger opsat ud mod ringvejen i 
slutningen af maj i forbindelse med etape 4 og 5 flytter ind/ud. 
 

2. Godkendelse af dagsorden – godkendt 
 

3. Valg af referent. Sussi, Mette, Rose, Ditte, Lars, Lene og Lisbeth    

 
4. Information fra varmemester og inspektør – anlæg til musik er sat op i 

fælleshuset. 
a) Konto 115 og 116 – ingen bemærkninger 
b) Indbrud  - tyveri af fliser stående ved parkeringsplads. 

 

5. Orientering om aftale med Gardinleverandør. Lisbeth – Der har været møde 
med gardinmand. Det er aftalt at der ved problemer kan etableres skinner til 
kostpris. Der er 5 års garanti. Går de i stykker inden for garantien repareres 
de. 

 
6. Tilbud om fibernet fra Bolignet. Lars – Der er ikke yderligere svar fra fibernet 

vedr. mulig brug af fiber lagt i jorden. 
 

7. Information fra udvalgene 
a) Informationsudvalget – Nye beboere skal tjekke deres inboks for at få 

adgang til ryhavens facebook side. – dette gælder også ungdomsboliger. 
b) Velkomstudvalget – ingen nye beboere i afd. 3 
c) Aktivitetsudvalget – der har været afholdt møde og der planlægges en 

sommerfest. Der skal være minimum 35 voksne tilmeldt for at festen 
bliver til noget, da der bestilles mad udefra. Der kommer opsalg med 
mere info. Festen er d.23/6 i forbindelse med sankt hans, så sæt kryds i 
kalenderen allerede nu. Den holdes ved fælleshuset. Børn er gratis. 
D.26/8-17 er der sommerudflugt til tivoli friheden, så sæt et kryds mere i 
kalenderen. 
Der har været afholdt påskebanko i det nye fælleshus med succes. 

d) Byggeudvalget – bakken imellem etape 3 og etape 5 bliver planet mere 
ud og bliver tilsået med græs. 
Skrænter ved bassin samme sted gøres mindre stejle og der plantes 
græs. 
Gulve kigges efter i ungdomsboliger for vurdering af om de nye gulve 
tager mere imod brug/slid end normalt/forventet. 

e) Kasserer  - intet. 
f) Formand – intet. 

 

8. Eventuelt 
- Repræsentantskabsmøde 31/5: Lisbeth og Lene tager med. 

 

 

 


