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Afd. 26 - Ryhaven
Dagsorden
1

Valg af dirigent

Mette

2

Valg af referent

Maja

3

Godkendelse af
referat fra sidste
møde

Godkendt

Behandling af
forslag/emner

1. Beskeder til/fra Lene/Østjysk bolig.
a. Der er blevet rykket for borevejledningen til hjemmesiden.
b. Orientering om ordinært afdelingsmøde d. 11. sep. 2018.
i. Bestyrelsen er indkaldt til budgetmøde mandag d. 13. august kl.
17:00. S.U. er en uge før mødedato.
ii. Bestyrelsen udfylder de 2 tilsendte dokumenter fra Lene.
2. Beskeder til/fra Driftscenteret/Dennis/Allan Overgaaard.
a. Hvert bestyrelsesmedlem har fået en nøgle til baglokalet i vaskehuset,
hvor der opbevares ting til bl.a. afdelingsmøder.
b. Varslingstid ang. adgang til lejemål.
i. Allan har undskyldt for den korte varsel ang. skift af filter i
boligerne.
c. Bordebænkesæt mangler fastmontering.
i. Allan har vurderet at fastmontering ikke er nødvendigt. Ansvaret
ligger dermed ved ham.
d. Beplantning-status i Ryhaven.
i. Der er ikke planlagt mere beplantning fra Østjysk boligs side. Hvis
afdelingen ønsker mere beplantning skal dette foreslås inden det
ordinære afdelingsmøde.
3. Beskeder fra repræsentantskabet.
a. Østjysk bolig er positiv overfor et “Østlympisk lege” arrangement i
2019.
4. Beskeder fra bogholder, Lucas.
a. Der er indkøbt bolde, pumpe og net. Kongespil/vikingespil kommer
senere.
b. Bonner er blevet samlet i en bogholder-mappe.
5. Beboerhenvendelser.
a. Ønske om sikring af cykelskure.
i. Allan er kontaktet og bestyrelsen tager til møde med ham. Der
skal udarbejdes tilbud til det ordinære afdelingsmøde.
6. Vaskehuset / Pay per Wash.
a. Fejl på den engelske version af Pay per Wash’s hjemmeside, samt at
tavlen i vaskehuset kun viser halvt engelsk.
i. Marc har kontaktet Pay per Wash.
b. Sedlen i vaskehuset rettes så det passer med beskrivelsen på
Facebook
c. Bestyrelsen afprøver om radiatorerne er blevet “plomberet”
d. Beslag til vinduerne, så vinduerne kan åbnes, men ikke på fuldt gab
som nu.
7. Ordinært afdelingsmøde d. 11. september
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8.
9.

10.

11.

5

Valg af
fremtidige
mødedato

a. Der bookes lokale samt rengøring.
b. De 2 tilsendte dokumenter er blevet udfyldt og sendes retur.
c. Der udarbejdes en beretning til afdelingen.
d. Der arrangeres fællesspisning med pitabrød og sodavand.
Facebook-siden
a. Beskrivelsen af Facebook-siden bliver opdateret.
Festudvalget
a. Der forventes et udkast indenfor 14 dage til planer for sommerfesten,
samt mulige kommende arrangementer.
Arrangementer
a. “Havedag i Ryhaven” evaluering
i. Minimal opbakning (én enkelt beboer foruden bestyrelsen med
påhæng bakkede op)
ii. Positiv feedback på Facebook-opslag
b. Renoveringsfesten evaluering
i. Godt samarbejde med afdeling 3 og god stemning.
c. Forslag til spildag
i. Event på Facebook til tirs. d. 3. juli, hvor de indkøbte bolde
indvies.
Andet
a. Der er indkøbt bolde mm. og opbevaringskasse. Regelsæt om brug af
fællesting opsættes i vaskehuset.
b. Trappe ved 61 boliger
i. Denne bliver lavet ifølge Kristian
c. Der er ikke sket noget ved lyset ved 61-boligerne. Allan kontaktes.
d. Opsætning af matteret glas på køkkenvinduer
i. Afventer svar fra glasleverandøren, men det sker gerne medio
august.
e. Status for vindusvaske grej.
i. Bestyrelsen har vurderet at dette ikke købes pga. pris.
f. Beskrivelsen af boligerne på hjemmesiden: “små haver til hver bolig”
skal ændres til “små terrasser...”.
g. “Akut hjælp”-nummeret på hjemmesiden bør være nemt tilgængeligt
på afdelingens hjemmeside.

Torsdag d. 2/8 2018

