
Referat fra afd. bestyrelsesmødet d. 11-3-20  

Tilstede: Susanne, Hanne, Jesper, Nina og Kirsten 

 

1) Referatet fra mødet 5-2-20 blev godkendt 

2) Intet nyt fra ØB 

3) Intet relevant nyt fra Organisationsbestyrelsen 

4) Ingen indkomne forslag 

5) Referat fra kursus om FN´s verdensmål 
Ifølge Susanne får vi tilsendt et referat,- så nyt derfra kommer senere. 

 

6) Forberedelse af arbejdsdag 
Vi forberedte, med vælger nu at aflyse/ udsætte det - I kan nok gætte hvorfor 

 

7) Jesper og Nina arbejder videre med en ny guide til affaldssortering. 
Og det blev foreslået/besluttet af lave den i 3 udgaver: Dansk, arabisk og engelsk 

 

8) Hanne arbejder videre med, at få nogle af ØB´s kurser til Ry 

9) Vi vil vende råderetten - undertegnede laver et resume til næste møde. 

10 På næste møde vil vi se på, om hække omkring P-pladser skal beskæres mere. 

11 Opsamling fra markvandringen:  

Om hegn mellem haverne: 

I år vil Håndværkerafdelingen se på alle afdelingens hegn. Umiddelbart ser det ud til, at de 

fleste hegn kan nøjes med en omgang alge-rens og efterbehandling. Nogle steder kan der blive 

tale om udskiftning af enkelte brædder.  

Der vil desuden blive lavet et nyt træhegn mellem fælleshusets terrasse og containeren, så der 

kan festes uden alt for meget kiggen ind og uden udsyn til containeren. 

Alge-rens: 

Alge-rens af husmure vil ske i løbet af året. 

Alge-rens af alle tage vil, ifølge 2-3 af os, ske til næste år. Undertegnede noterede, at det er i 

2025, der er afsat penge til det. Så . . .? Vi finder ud af det. 

Belysning: 

Som før omtalt er der 2 områder, der er meget mørke,- gangarealet mellem 1 og 5-rækken og    



gangarealet mellem fælleshusets terrasse og 14-rækken. Dertil er der kommet forslag om 

bedre belysning på fliserne foran fælleshuset, og om der kan gøres noget for at sikre, at der 

ikke snubles over nogle af de store sten, der ligger som en del af Moselunden. Til det sidste vil 

der gøres forsøg med at nedbore reflekser i 1-2 af stenene for at se, om det kunne være en 

brugbar vej.  

Driftscenteret/ Torben Brandi undersøger, hvad de forskellige forslag koster. 

Herudover vil hække, der dækker for eksisterende lamper, blive lettere beskåret. 

Fliser: 

Stederne, hvor der er akut risiko for at snuble på fliserne, vil blive ordnet i løbet af den 

nærmeste fremtid.  Det er Stefans (anlægsgartneren) opgave at finde stederne. Der har 

allerede været gang i noget flisearbejde. Dejligt at der nogen gange” kan rides samme dag, 

som der sadles”. I 2025 er der afsat penge til større flise-genopretning-opgaver. 

Borde og bænke: 

I 2021 er der afsat penge til indkøb af nye borde og bænke, så det bliver først til næste 

markvandring vi skal vurdere hvor mange og hvilken slags. 

Når husmurene bliver renset for alger, vil de gamle borde og bænke også få en omgang, så de 

fremstår pænere i tiden indtil. 

Studsning af de 2 store træer ved fælleshusets p-plads.  

Driftscenteret vil kontakte Stefan (anlægsgartneren) og høre, om det kan gøres indenfor hans 

”budget”,- og hvis ikke, hvad det så vil koste. 

 

12 Eventuel:  

De næste mødedatoer for afd.bestyrelsen er: d. 6. maj og 17 juni kl.15.00.  Måske vi holder et i 

april – nu hvor der ikke er arbejdsdag. 

Den første ½ time er åben for et kig-ind, hvis der er spørgsmål eller andet.  

 

   For referat, - Kirsten 

 

 

 

   

 



 

 

 

 


