
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d. 1 maj 2019 kl. 19.00 i Fælleshuset 

 
 

Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Evt henvendelser fra beboerne  
3. Valg af referent. Lisbeth, Birgit, Lars og Lene. 
4. Opfølgning fra sidst 
5. Information fra udvalgene 

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

6. Eventuelt 
 
ad 1) dagsorden godkendt. Afbud fra Rose ellers er alle tilstede. 
 
ad 2) aktivitets udvalgets henvendte sig for afklaring af forskellige spørgsmål, får 
skriftligt svar. 
 
ad 3) Lisbeth 
 
ad 4) 
Birgit og Lisbeth har lavet lidt præciseringer i beskrivelse af Fælleshuset på 
hjemmesiden. 
 
Lene har udfærdiget liste over de opgaver der skal udføres ved den månedlige 
rengøring af Fælleshuset, herunder optælling af service. 
 
Birgit har lavet en lamineret brugsvejledning til opvaskemaskinen 
 
Lisbeth har kontaktet Torben Brandi ang bede der stadig er beplantet med roser, 
beplantning ved drænbassinet og etablering af flere bøjler på p-pladsen ved 
Ringvejen, for fastspænding af trailere og campingvogne. Traileren ved skraldeøen 
ved fælleshuset er fjernet efter opfordring på facebook. 
 
Der skal også følges op på, at beboerne sørger for at renholde for ukrudt rundt om 
deres huse. Desuden på ændring af teksten ang standsning på Brandvejene. Lisbeth 
henvender sig til driftscenteret. 
 
Ad 5) 

a) Intet 
b) Intet 
c) Kassen fra bankospillet er gjort op og overladt til aktivitetsudvalget 
d) Intet 
e) Der er indkaldt til Repræsentantskabsmøde 29 maj, Lene og Lisbeth deltager 

Der er inviteret til Workshop om Verdensmålene. Ingen melder sig til at 
deltage. 
Lisbeth har skrevet til Vibeke ang fotos til udsmykning af Fælleshuset – 
Vibeke anbefalede fotograf i byen. Lisbeth har skrevet til ham.  



Lisbeth henvender sig til driftscenteret ang de sedler der skal påsættes 
trailere og campingvogne, mens de er parkerede på p-pladser, der er angivet 
forkert antal dage.  
 

ad 6)  Der indkøbes en ”elefantfod” og et stort spejl til Fælleshuset. Desuden 
suppleres beholdningen af rødvinsglas.  

 
Lars udtrykker bekymring for at klinkerne på nogle huse tilsyneladende er sat 
op uden at hver enkelt er fæstnet med en skrue. Lars frygter at det kan blive 
dyrt for afdelingen. Vi henvender os til inspektøren ang dette. 
 
Bestyrelsesmødet i august rykkes grundet sommerferie til d. 14/8 

 
 
 

 
 
 
 


