
 

 

Dagorden.  
 

Deltagere: Jesper, Magnus, Nanna, Simone og Theresa. 

Siden sidst. 

• Lasertag. 

• Der blev afholdt lasertag d. 20 april, med 11 deltagere. Bestyrelsen anser det for et 

vellykket arrangement, som var udfordrende for (næsten) alle. 
 

• Spisning i Bispehaven. 

• Der blev afholdt fællesspisning i Bispehaven d. 16. maj. Der blev grillet og hygget med 

nogle beboere fra Bispehaven.  
 

• Underskriftsindsamling.  

• Der er samlet underskrifter ind, i et forsøg på at forbyde parkering foran Ryhavevej 5 

(området op mod krydset v. Hasle Torv), og i stedet få lavet cykelsti. Trafikafdelingen i 

Århus Kommune er blevet underrettet, og det er samtidig blevet foreslået, at cyklister 

skal have ret til at svinge til højre, uanset lysreguleringen. Dette er dog stadigvæk kun et 

forslag. 
 

Kommende arrangementer. 

• Sommerfest.  

• Sommerfesten afholdes lørdag d. 19. august.  
 

• Arrangementer for efteråret.  

• Torsdag d. 5. oktober. Indholdet er ikke fastlagt endnu, men forslag modtages gerne! 

• Søndag d. 19. november. Jule klippe-klistre arrangement.  
 

Eventuelt. 

• Tilstanden i vaskerummene. 

• Der er klaget over tilstanden på vaskerummet, især på Rytoften, der generelt opleves 

som beskidt, og med mange sæberester i maskinerne. Afdelingsbestyrelsen vil i 

denne sammenhæng gerne understrege, at vi ikke har nogen form for mulighed for at 

regulere tilstanden, men alene kan opfordre beboerne til at gøre ordentlig rent efter 

sig. Afdelingsbestyrelsen undersøger muligheden for rengøring i vaskerummene, som 

ikke er Karlos opgave. 
 

• Vejbump. 

• Der bliver snares muligt monteret vejbump på p-pladsen med 4 pladser under 

bygningen på Ryhavevej 12, således at vi undgår at folk påkører bagvæggen. Der vil i 

forlængelse heraf også blive forsøgt malet striber, så parkeringsbåsene bliver tegnet 

op. 
 

• Affald på Ryhavevej. 

• Der er konstateret en del svineri på Ryhavevej, hvor affald smides på jorden og i 

rygecisternerne, og ikke i skraldespanden. Det er uacceptabelt! Vi henviser til 

husordenen, hvorefter affald skal smides i de dertil indrettede skraldespande. 
 

Næste møde.  

• Næste møde holdes hos Theresa d. 13. juni kl. 19. 


