
Referat fra bestyrelsesmøde i Ryhaven 

                 Onsdag den 2. september 2020 kl. 19:00 i Fælleshuset 

Referat 

1. Til stede 

Lene, Anne, Jonas, Ellen og Lars 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

4. Valg af referent. Lene, Anne, Jonas, Ellen, Sif, Lars 

Lars 

5. Konstituering 

Anne kasser 

Lars fortsætter som formand 

6. Evaluering af afdelingsmødet 



Referat godkendt 

Vi vil i samarbejde med Østjysk Bolig frem mod næste års afdelingsmøde, arbejde 

på et mere konkret forslag, omkring krav og løsningsmodeller ved etablering af 

aircondition  

7. Evt. henvendelser fra beboerne 

Der er henvendelse vedr. gøende hunde 

Ellen laver udkast til skrivelse til husstandsomdeling, med opfordring til at 

overholde husorden vedr. støj, renholdelse og parkering samt link til hvor 

husorden kan findes 

8. Afspridtning af fælleshus og gæsteværelser  

Vi laver et udkast til procedure for rengøring af fælleshus og gæsteværelser  

Får vi lov til selv at foretage afspritning, er vi blevet enig om følgende leje priser 

Rengøring er valgfrit 300,- tilkøb 

Leje af fælleshus sættes til 350,- inkl. afspritning    

Leje af gæsteværelser 175,- pr værelse inkl. Rengørring og afspritning  

Tjekliste ved leje af fælleshus skal revideres (stolene skal stå på gulvet og må ikke 

være stakke 



9. Nøgleboks på madam skrald 

Afventer svar fra varmemester 

10. Greb på yderside af havedør 

Afventer Østjysk Bolig 

11. Projektet i Ryhaven (Hvornår er der møde? Tidligere bestyrelse i udvalg?) 

Der indkaldes til møde,  

Tidligere medlem har ydret ønske om at fortsætte vi er blevet enig om, at er man 

trådt ud af bestyrelsen, er man også trådt af de udvalg man har været en del af 

12. Parkering 

Parkeringsselskab skal kontaktes for mere opsyn med p pladser og brandveje 

13. Nyt fra udvalgene   

Der har været afholdt en vellykket sommerudflugt til Friheden, der deltog 121 

14. Eventuelt 

Hvilken information får nye beboer omkring Madam skrald mm når de får 

udleveret nøgler, Lars kontakter Østjysk Bolig  


