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Til stede 

Lisbeth, Lars, Lene, Ellen Marie, Jonas, Rose og Birgit 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 

2 Valg af referent 

Birgit. 

 

3. Henvendelser fra beboere 

Der har været to henvendelser: 

a. Vedrørende flagstænger i haverne. 
Bestyrelsen er ikke imod flagstænger i haverne, MEN ønsker man en flagstang er 
der visse krav, der skal overholdes: 

• Flagstangen skal placeres minimum 2 meter fra hegn/nabohus 

• Der kan vælges mellem to højder på flagstang: 
- 8 meter med flagstørrelse 170 x 225 cm og vimpel 400 cm 
- 9 meter med flagstørrelse 189 x 250 cm og vimpel 450 cm 

• Flagstangen må ikke placeres ud for nabovinduer 

• Gældende flagregler skal overholdes – jf. www.danmarks-samfundet.dk 
 

b. Hvilke børn har lov at deltage i afdelingsarrangementer? 

Bestyrelsen har besluttet at følgende børn uden videre kan deltage i 
fællesarrangementer: 

• Børn med folkeregisteradresse i Ryhaven 
• Delebørn 

• Aflastningsbørn 
 

Ønsker man at tage f.eks. børnebørn, fætre og kusiner e. lign. med, sker dette mod 

fuld betaling. 
 

4. Udeområder, beplantning m.m.  

Dette vedrører blandt andet beplantning af højen og drænbassin. 
 

Højen ønskes beplantet med blomsterblanding, mens drænbassinet skal beplantes på 
samme måde som hundegården. 
 

Der skal laves aftale med Torben Brandi om betaling og handling. Dette gælder også 
erstatning af udgået bøgehæk. 
 

Lisbeth og Lars mødes med Torben Brandi. 
 

5. Information fra udvalgene 

a) Informationsudvalget 
b) Velkomstudvalget – beboere i to huse bliver snarest budt velkommen 

http://www.danmarks-samfundet.dk/
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c) Aktivitetsudvalget 

d) Kasserer  
e) Formand 

Lisbeth har været rundt med fotografen, der skal tage billeder til ophæng i 

Fælleshuset. Han vil forsøge at færdiggøre de 4 billeder ultimo juni. 
 
Lisbeth og Lene gav kort referat fra Repræsentantskabsmøde i OJBA. 

 

6. Eventuelt 

Bestyrelsen vil forespørge Driftscentret, om de kan fremstille to slisker til de to grønne 

affaldsøer. Formålet med sliskerne er at gøre det muligt at lave opfyldning af øerne bagfra 

således, at pladsen udnyttes optimalt, og øerne dermed skal tømmes sjældnere. 

Bestyrelsesmøde i august er flyttet til onsdag 14. august. Der er som altid 

mulighed for beboerhenvendelser mellem kl. 19-19.30. 


