
                                   Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet afd.3 den 4-10 2017. 

 

Tilstede. Sussi, Jonas, Lars, Susanne, Rose, Lene og Lisbeth på telefon. 

 

Ad 1.   Beboere spørger om hvordan det gik med hundegården. Det kunne vi ikke svare på, da 

det var et punkt på dagsordenen 

Vi lovede at give besked, når det var færdig behandlet. 

Der var stadig indkig fra ungdomsboligerne, de skal kontakte Allan Overgaard. 

De spurgte om ungdomsboligerne var inviteret til markeringen af afslutningen den 25. Det 

bliver undersøgt. 

Ad 2.    Godkendt. 

Ad. 3    Lene 

Ad 4.    Afdelingsbestyrelsen afgør hvad fælleshuset må bruges til. Må benyttes til mødet om 
tyverisikring. Tages op på næste møde. 

Vi må gerne ændre udlejringsreglerne i fælleshuset, det skal blot ud til alle i Ryhaven . 

Fælleshuset kan udlejes til børnefødselsdage  tirsdag,onsdag og torsdag for 100 kr bare ikke 
på helligdage. 

Vægskabene opsættes når skraldeøerne er færdige. 

Der er fyldt drænsten i hvor der mangledes. 

Vedligeholdelse af hårde hvidevarer påhviler boligselskabet. 

Der skulle være sat afspærring op på alle vinduer i ungdomsboligerne, hvorfra der kan være 

indkig i haver også i fælleshusets sofastue. Hvis der problemer skal boligselskabet kontaktes. 

Ad.5    Der er bestilt jalousi mellem køkken og stue i fælleshuset, og ekstra borde og stole. 

Der er bestilt en 7 m høj flagstang og flag og vimpel. Pris 3.500 alt inc. Der finansieres af 

reguleringskontoen. Den bliver sat op inden den 25. 

Ad.6    Allan Overgaard oplyser at der bliver sat supplerende affaldskontainere op. Der bliver 
sørget for mærkning med hvad, der skal i de forskellige beholdere. 

Ad 7   Afdelingsbestyrelsen har behandlet ønske fra beboere om at overdække røret i 

hundegården. Bestyrelsen har forelagt Dennis forslaget for at høre om han tænker, at det kan 

fungerer. Dennis påpeger at jorden skal ligge ret langt ud til begge sider for at kunne blive der. 

Det betyder,at det er et større område, der skal slås med buskrydder, men også at det vil tage 

længere tid at komme rundt om og vedligeholde resten, hvilket betyder en øget udgift til 

vedligeholdelse. 



På den baggrund afslår bestyrelsen. Forslaget kan stilles til næste afdelingsmøde, så beboeren 

får mulighed for at tage stilling til om man ønsker de udgifter der er forbundet med forslaget 

indarbejdet i afdelingens budget. 

 

Ad 8 OJBA har inviteret til en lille markering ifm afslutningen af byggeriet. OJBA inviterer 

beboerne i afdeling 3 og 26 samt håndværkerne til at komme forbi Fælleshuset til åbent hus d. 
25/10 kl. 14 – 17. Der vil være pølsevogn og drikkevare. 

Markeringen er ikke den byfest/vejfest, som skal fejre afslutningen af hele renoveringen. 

Denne festligholdelse skubbes til forsommeren, dels fordi afslutningen ligger lige op til jul, 
dels fordi vi ikke kan være i fælleshuset alle sammen og derfor skal kunne  supplere med telt. 

 

Ad.9     Lisbeth og Rose deltager 

Ad.10    Opholdsarealer ude for fælleshuset tages op i januar. 

Valg af beplantning. Udvalg Lisbeth og Sussi. 

Møde ang. Sammenlægning afd. 3 og afd 26 i det nye år. 

Ad. 11   a. Infoskrivelse om fælleshuset og børnefødselsdage. 

               b. Skal have lavet nyt materiale inden begyndende indflytning 

               c. Afholder halloween fest den 31-10 

               d. Hegn bag fælleshuset og mail fra Charlotte. Der er store vandpytter på fliser. 

               e. Kasserer intet 

               f. Formand intet 

Ad. 12. Intet 

                                                             

 

 


