
   Referat af afd.bestyrelsesmøde d.6-5-2020   

 

Tilstede: Hanne, Sanne, Jesper og Kirsten.  Nina meldte afbud. 

1) Referat fra mødet d. 11-3-20 blev godkendt 

2) Nyt fra ØB 
Vi har modtaget referat fra markvandringen, og har reageret på, at der manglede nogle af 

aftalerne, - om algerens af mure, tage og borde og bænke. 

 

Og vi har modtaget besked fra Tommy, at en tømrer har været rundt og kigge på vores 

hegn mellem haverne. Ifølge tømreren bør 33 hegn skiftes helt ud, da det er spørgsmål om 

tid, inden de ikke hænger sammen mere,- altså at det vil være spild af ressourcer at 

reparere dem først. Andre hegn kan repareres, og de samlede udgifter holder sig inden for 

budgettet. 

Vi godkendte planerne ud fra den betragtning, at hvad der er nødvendigt er nødvendigt. 

 

3) Intet relevant nyt for os fra Organisationsbestyrelsen 

 

4) Indkomne forslag 

Der lå en hilsen i vores postkasse, som gav udtryk for fleres frustration om, at vi igen i år 

ikke er blevet varslet mht. den årlige myrebekæmpelse. Der er sendt en mail til 

Driftscenteret/ Torben Brandy og afventer svar, som kommer med i næste referat.  

5) Ang. referat fra ØB´s seminar om FN´s verdensmål. 
Vi har endnu ikke modtaget et referat, og Sanne rykker for det. 

 

6) Ang. guide til affaldssortering 
Jesper og Nina arbejder videre på sagen 

 

7) Ang. forespørgslen om at lægge nogle af ØB´s kurser i Ry. 

Hanne kunne fortælle, at ØB af forskellige praktiske grunde ikke vil lægge kurser i Ry. 

Hanne har dog ikke givet helt op, og vil undersøge nogle muligheder. 

 

8) Om Råderetten. 
Med dagsordenen fulgte det aftalte resume af pjecen om emnet,- i første omgang som en 

almen orientering til afd. bestyrelsen. Da vi har en del pjecer, men ikke nok til alle 

husstande, spreder vi dem via vaskehuset. Jesper har taget opgaven. 

 



 

9) Ider til, hvad vi kan gøre ved området, hvor klatrestativet før stod. 
Stedet ser pt. noget trist og ubrugt ud, så hvad kunne vi tænke os at gøre ved det? Vi 

modtager rigtig gerne forslag, som vi kan tage med til vores årlige beboermøde. 

 

 – Og hvis der er nogen der i øvrigt har ideer til, hvad der kunne forskønne og/eller aktivere 

vores fælles områder, er de også meget velkomne.  

 

10) Ansøgning til at plante lidt nyt i bedene. 
Fællesbedene står pæne nu, og de der har deltaget synes, at det skal fejres ved at ny-

plante lidt på en uformel arbejdsdag.  

Der var opbakning til forslaget, og der må bruges op til 500 kr. til formålet.  

 

11) Ansøgning om takkegave til giverne af mosopsamleren. 
Keld og hans kone fra Skanseparken har foræret os en mosopsamler, som står i vores 

redskabsskur. Vi vil gerne give dem en symbolsk tak. Undertegnede kontakter ham for at 

høre, om det skal være en flaske vin, en plante eller andet. 

 

12) Parkeringspladser, hække og afmærkninger. 
Vi gik en runde rundt for at se, om der er muligheder for at forbedre parkeringsmuligheder, 

og på næste møde samler vi op på snakken derude. 

 

13) Evt. 
Tommy har orienteret om, at storskraldsordningen er startet op igen. Vi hænger en 

oversigt over afhentningsdatoer i faget ved p-pladsen. Der bliver typisk hentet storskrald 

mandag eller tirsdag, så sæt tingene ud i weekenden inden – helst ikke før. 

 

Jesper har taget opgaven at købe en ny kost + fejeblad til vaskehuset. 

 

Næste afd.bestyrelsesmøde er d. 17-6 kl 15. 

 

  God dag og på afd.bestyrelsens vegne, - Kirsten 

 

 

 

 


