
Referat af afdelingsbestyrelsesmødet  i afd. 3 den 7/3-

2018. 

Deltagere: Sussi, Lene, Lisbeth, Rose og Lars 

• Ad 1  

• Henvendelse fra beboer vedr. snerydning på mail: Aftalen er at DanJord rydder efter plan aftalt 

med Dennis, der rydder enkelte steder, hvor DanJord ikke rydder. Beboerne rydder selv 1 meter 

omkring eget hus/gavl/hegn/have, hvor der er gangsti (gælder også ukrudt). Henvendelse vedr. 

Driftcenter: På markvandring medgiver Allan, at besvarelse af henvendelser ikke har været optimal. 

Ojba bestræber sig på at forbedre dette. En beboer har henvendt sig vedr. 8 m højt træ, der skulle 

have været fjernet. Træet fældes.   

• Ad. 2 

• Godkendt. 

• Ad 3  

• Lars 

• Ad 4 

• Markvandring den 2/3-2018, hvor 2 fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 26 deltog. 

• Ad 5  

• Vedr. Indkig fra ungdomsboliger. Folie på vinduer i ungdomsboliger, påsættes, hvor det har været 

aftaget. Bestyrelsen afventer fortsat svar med konkrete løsningsforslag fra Ojba. 

• Ad 6 

• Hasle Fællesråd har til kommunen indsendt en lokalsamfundsbeskrivelse af Ryhaven, der er lidet 

flaterende. Denne vil bestyrelsen gøre indsigelse imod samt byde ind med et reelt billede af 

Ryhavens positive sider. 

• Ad 7 

• Mette og Lene fra aktivitetsudvalget planlægger sommerfest i samarbejde med Mette og Maja fra 

afdeling 26. Lisbeth indhenter tilbud på underholdning. 

• Ad 8 

• Der åbnet mulighed for etablering af ordning, hvor beboere kan låne værktøj/værksted. 

Bestyrelsen undersøger nærmere. Beboere, som er interesserede i at stå for/deltage i 

udlån/etablering, kan rette henvendelse til bestyrelsen. 

• Ad 9 

• Informationsudvalg: Der informeres om, at udearealer i Ryhaven er fælles for både afd. 3 og afd. 

26; herunder græsarealer, boldbaner, legeplads, cykelskure, mm.  

• Velkomstudvalget har budt velkommen til 17 nye beboere/familier i Ryhaven. 

• Aktivitetsudvalget gør klar til påskebanko. 

• Ad 10 

• Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 14 marts. Rose og Lisbeth deltager. 

• Ryhavens børnehave har forespurgt på at benytte fælleshuset en gang ugentligt til 

storebørnsgruppen. Bestyrelsen henviser til husorden, at fælleshuset kun er til udlejning i afd. 3. 

 

 


