
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d.6 december 2017 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 

Dagsorden 

 
1. Møde med beboere (19.00 – 19:30) 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Valg af referent Lisbeth, Jonas, Susanne, Lars, Lene, Sussi, Rose  
 

4. Information fra udvalgene 
a) Informationsudvalget 
b) Velkomstudvalget 
c) Aktivitetsudvalget 
d) Byggeudvalget 
e) Kasserer  
f) formand 

 

5. Eventuelt: a) reklamation over borde, b) hjertestarter 
 
 
Referat 
 
Ad 1) Ingen beboere møder op, men der er en henvendelse på mail, hvor beboer 
spørger til om afdelingsbestyrelsen har forholdt sig til den mulighed at letbanens 
etape 2 kan komme til at gå gennem Ryhaven. Både afdelingsbestyrelsen og OJBA 
tilkendegav ved høringssvar i februar 2016 ønske om at Ryhaven ikke ”deles” af 
letbanen, Lars besvare forespørgslen.  
 
Ad 2) Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkter under eventuelt 
 
Ad 3) referent Lisbeth 
 
Ad 4)  
a. Informationsudvalget. Velkomstpjece er under udarbejdelse 
 
b. Velkomstudvalget. Der er en del nye beboere der skal have besøg i januar. Lene 
køber chokoladeæsker til velkomstbesøg 
 
c. Aktivitetsudvalget. Bankospil for voksne og børn er afviklet 
 
d. Byggeudvalget. Intet 
 
e) Kasserer. Aktivitetsudvalget har penge i overskud. Vi vil gerne indkøbe lidt 
inventar til fælleshuset: Rammer til billeder; Reol til sofastuen og kurve til at 
opbevare ting i; Puder til sofaen; Duplo grundklodser og dyr; Uno spil.  
Lene vil kontakte Marianne på OJBAs kontor og få grønt lys for at vi bruger midler fra 
aktivitetskontoen på det.  
Lisbeth køber rammer, reol og kurve 
Susanne køber puder 
Sussi køber legetøj 
 



De penge der er kommet ind fra salg af møbler fra genhusningen, kan alligevel ikke 
bruges til festligholdelse af renoveringen til sommer, som der tidligere er meldt ud, da 
de skal indgå i byggesagen. Der var ikke tale om et særligt stort beløb, vi finder 
pengene andetsteds og kan evt. supplere med overskud fra udlejningen af 
Fælleshuset 
 
g)Formand. Inspektør Kristian Jensen har kontaktet os angående ny beplantning i 
bedene som besluttet på Afdelingsmødet. Vi var ikke tilfredse med de forslag 
gartneren kom med og det lykkedes ikke at få et møde inden det blev for sent at 
plante. Kristian har foreslået at vi trækker pengene til beplantning ud af byggesagen , 
så vi kan få aftalt den nye beplantning med afdelingens inspektør Allan Overgaard 
ifm med Markvandringen i jan/feb. 
 
Ad 5) Der er sket en alvorlig skade på det sidst leverede bord. Ifølge lejeren af huset, 
var stellet ikke spændt, så bordpladen faldt ned på gulvet, da de forsøgte at flytte 
det, begge hjørner i den ene ende har skader. Desuden er der flere kanter der er 
skader og ridser på. Rose henvender sig til leverandøren og reklamere. 
 
Forslag om at vi søger Trygfonden om en hjertestarter. Tages op på næste møde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


