
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d. 8 august 2018 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Evt henvendelser fra beboerne fra sidste uge, mails m 

3. Valg af referent. Lisbeth, Jonas, Susanne, Lene og Rose 
4. Opfølgning ift beboernes vedligeholdelse rundt om egen bolig og 

genindførelse af p-vagt ordning. 
5. Forslag til afdelingsmødet 
6. Årsberetning 
7. Afdelingsmødet – afvikling, aftaler med Lene Willis 
8. Budgetmøde 
9. Information fra udvalgene 

a) Informationsudvalget 
b) Velkomstudvalget 
c) Aktivitetsudvalget 
d) Kasserer  
e) formand 

10. Eventuelt – legeplads og telt 
 
 

Referat 
Fremmødte: Lene, Susanne, Rose, Lisbeth 
Afbud: Lars og Jonas 
 
ad 1)  Ja 
 
ad 2) Ingen henvendelser 
 
ad 3) Referent Lisbeth 
 
ad 4) Efter aftale med administrationen kommer der varsling om vedligeholdelse 
rundt om husene snarest. Desuden kommer der igen p-vagter i området, når alle 
p-pladser er optegnet i uge 31-32. 
 
Ad 5) Afdelingsbestyrelsen stiller forslag om: 
 1) Etablering af en deleøkonomisk baseret værktøjsbeholdning og at der 
afsættes et beløb til opstart  
2) et beløb til plantning af bær- og nøddebuske 
3) et beløb til udvidelse af Fælleshusets terrasse 
4) Trænings ø. 
5) muligvis forslag om beløb til at ændre Baldakinerne. 
Der er indhentet tilbud, som anslår omkostningerne til at være 2-3000 kr pr. stk. 
Vi vil på det kommende Budgetmøde inden Afdelingsmødet diskuterer 
financieringen af dette, idet det efter vores mening er en oplagt bygningsteknisk 
fejl. 
6) Vi har forsøgt, at finde ud af om der er et overskud på el produktionen fra 
Fælleshusets solceller, mhp at tillade at man kan benytte stikket ved 



varmemesterens garageport til støvsugning af biler. Det er ikke lykkedes, at få tal 
på dette. 
Idet bestyrelsen skønner, at der er tale om en ret begrænset udgift, beslutter 
bestyrelsen at indskrive dette som tilladt i Husordenen, i stedet for at stille 
forslag om dette til afdelingsmødet.  
 
Ad 6) Lisbeth skriver beretningen ud fra referater, mails mm 
 
Ad 7) Vi skriver selv referat, men vil gerne have dirigent samt mundtlig og 
skriftligt fremlagt budget.  
Stemmesedler, afkrydsningssedler tilsendes.  
 
Ad 8) Budgetmøde d. 13/8 kl. 19. Lene og Lisbeth deltager. 
 
Ad 9 ) Information fra udvalgene 

a) intet 
b) intet 
c) afholdt Skt. Hans. Sommerudflugt til Ree Park 25/8, 40 tilmeldte indtil 

videre. 
d) Kasserer. intet 
e) Formand.  

Der er blevet spurgt på 1. Års gennemgang, både om hvornår de kommer 
og om det omfatter haverne.  
Kristian W. Jensen har oplyst:  
-1 års gennemgang i etape 1, 2 og 3 er afholdt og manglerne er ved at 
blive udbedret. 
- 1 års gennemgang i etape 4 og 5 bliver afholdt i september måned 18. 
- Det er umuligt at afholde 1 årsgennemgang i haver, beboerne har lavet 
ændringer plantet planter, nye bede, hegn og skure.  
- Hvis nogen har haver der er sunket er de velkomne til at henvende sig. 
 
Fejl på husene udvendigt, kan indgå I 1 års gennemgangen. 
 
 

Ad 10) Teltet ligger hos Dennis – skal efterses.  
 
Lisbeth retter henvendelse til: 
 
Dennis 
Spørg om hvornår den lille legeplads bliver sat op. 

 
Dennis og Allan Overgaard: 

o Beboere fortæller at Danjord har lavet skader på nogle af de 
nyplantede træer når de fjerner græs med buskryddere og får kørt 
for tæt på husene med skader på klinkerne til følge. 

o Hvad gør vi ift de grønne fællesområder, græsset er ikke spiret i 
stedet er der en ukrudtsmark, vandområdet er helt tilvokset, mens 
der kun er ukrudt opad skrænterne, og hvem hæfter for buske og 



træer der er gået ud ? Nogle af dem var allerede gået ud i foråret 
før tørkeperioden.  

 
Allan Overgaard 

o Generel forespørgsel er boligforeningen egentlig tilfreds med 
kvaliteten af det jordarbejde, der er udført i haverne og 
Fællesarealet. Vi tænker på mærkelige ting der stikker op af 
jorden, ledninger, jernrør, plast fra paller, store sten mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


