
Referat af afd. bestyrelsesmøde d. 10-3-2021       

Tilstede: Sanne, Hanne og Kirsten 

1) Referat fra afd. bestyrelsesmøde d. 2-10 - 21 blev godkendt. 
2) Intet nyt fra ØB 
3) Intet nyt referat fra Organisationsbestyrelsen  
4) Indkomne forslag. 

En beboer har flg. punkter til Markvandringen. 
- Ødelæggelser af grønne arealer forårsaget af maskinen, der salter 
- At der ikke blev saltet alle vigtige steder 
- Mængden af salt 
- At nogle flisesten på stier er sunket og stikker op 

Problemerne omkring saltningen er tidligere sendt videre i Driftsafdelingen/ Torben Brandi, 
men vi kan tage dem op igen, for at sikre, at det ikke fortsætter til næste vinter. 

 

5) Opgaver siden sidst: 
- Nye borde-bænke-sæt. Der var flest, der valgte sættet med ryglæn og i farven brun. Så 

nu arbejder vi med at koordinere bestillingen med hvordan og hvornår de gamle 
kommer væk.  
4-5 af de gamle borde-bænke er stadig i rimelig god stand, og vi vil gerne beholde dem 
som et ekstra sæt på hver legeplads,- og evt. ét ved gavlen af 7-rækken. Det kræver dog 
at der er nogen, der vil være med til at slibe borde- bænke-flader og male dem. Hvis du 
har tid og gerne vil bidrage, kan du henvende dig til Hanne (61 71 29 26),- meget gerne 
inden d. 24- 3. Herefter aftaler vi en dato,- i en weekend. Vi efterlyser også 
slibemaskiner til formålet. 
 

- På mødet d. 1/3 med bl.a. Katja Hillers fik vi at vide, at der alligevel ikke bliver 
fremsendt spørgeskemaer mht. vores oplevelser af vores årlige beboermøde på Ry 
Hotel (2020). Det skyldes bl.a. travlhed omkring fusionen og sagen med Allan Søstrøm. 
På mødet gav vi udtryk for, at vi fremover vil holde vores årlige beboermøde i 
Moselunden, og at vi vil have én med fra ØB/ vel Claus til budget-punktet, men at han 
kun behøver at være der i det tidsrum. Resten kan vi selv klare. ØB vil jo gerne spare på 
mandetimerne til beboermøder. 

 

- Som de fleste nok har opdaget, er der kommet opslag om datoer for storskrald. 
 
- Vores elektriske græsslåmaskiner flosser græsset, og vi har derfor henvendt os til 

Tommy/ Stefan for at få dem slebet, inden græsset gror. De gav, ifølge Sanne, udtryk 
for, at man ikke sliber elektriske græsslåmaskiner. Hanne checker op på det. 



 
- Som bilag til sidste referat var vedlagt tanker om B – ordningen, som blev sendt videre 

til Torben Brandi/ Driftscenteret. Han har sendt det videre til Driftslederen Søren Voigt, 
som i skrivende stund har sendt et svar. På næste afd. bestyrelsesmøde ser vi nærmere 
på det. 

 
- Vi afventer Gert Bo´s møde med hans afd. bestyrelse mht. eventuel samarbejde mellem 

afd. bestyrelserne i Ry- området. 
 

 
6) Om fusionen. 

D. 1-3 havde vi, som tidligere skrevet, et møde med forkvinden for 
Organisationsbestyrelsen, Katja Hillers, og direktøren fra ”Århus Omegn”, Leif Jensen.  Vi 
har vedlagt et referat fra mødet.   
 

7) Markvandring 
Markvandringen er i år udskudt pga. Corona,- måske til slutningen af marts, måske til hen i 
april,- alt efter situationen. 
Så har du forslag hertil, er der stadig tid. 
 
 

8) Evt.: 
- En beboer har nævnt, at vi måske kunne have brug for en større container til småt 
brændbart. Vi vil i første omgang sætte et skilt op, som bl.a. minder om, at papkasser skal 
gøres flade, inden de kommer i mm., og afvente/ se om det kan afhjælpe manglen på 
plads.  
- Vi er også begyndt at tænke tanker om den ”tomme” plads ved 9-11-rækken. Forslag er 
meget velkomne. 
 
Næste afd. bestyrelsesmøde er d. 7-4 kl. 15 
    For referat,- Kirsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


