
Referat: Konstituerende bestyrelsesmøde d. 22. september 2021 

                           Referent Anne Rahbek 

 

Velkommen i bestyrelsen til Henrik og Rose 

 

Punkter til beslutning: 

Valg: 

- Valg af formand: Anne Rahbek blev valgt 
- Valg af kassér: Sif Blom Möller påtog sig opgaven 
- Valg til repræsentantskabet: Besluttes ved næste bestyrelsesmøde 
 Bestyrelsen er hermed konstitueret 

Bestyrelsens mødetidspunkter i den kommende periode: 

- Det blev besluttet at vi de næste tre måneder (dvs. d. 6. okt., 3. nov. og 1. dec.) mødes kl. 20.  
- Til mødet d. 1. dec. drøfter vi tidspunkterne for fremtidige møder  
- Beboerhenvendelser skal derfor ske 20 - 20.30  

 

Punkter til orientering: 

- Formanden sender mødeindkaldelse og dagsorden ud senest én uge før næste bestyrelsesmøde 
- Ønsker man punkter på dagsorden sendes de inden dette tidspunkt ellers kan de drøftes under 

”Eventuelt” i dagsorden, hvis tiden tillader det.  
- Punkter til opfølgning fra tidligere møder kommer automatisk på dagsordenen. 

 

Punkter til drøftelse: 

(fra både afdelingsmødet d. 13. september og fra drøftelse ved dette møde)  

- Spørgsmål/punkter til Torben Brandi 
o Skal Driftcenteret eller Torden kontaktes omkring henvendelser fra beboerne omkring 

udvendig vedligeholdelse (OK Nygaard)? 
o Udvendigt stik ødelagt ved græsslåning (OK Nygaard) 
o Overløbsbassin ved nr. 4 
o Landmåler til haven nr. 8. Nabo fra Lyngsievej har opsat er hegn på Ryhavens matrikel. 
o Rens af ventilationer 
o Løsning til at åbne de høje vinduer (huse med indgang i gavlen) 

 
- Punkter der ønskes drøftet ved senere møder 

o Belysning ved nr. 25 + 27 
o Grønt affald 



o Skiltning der oplyser om at skraldespande + grønt affald er til Ryhavens beboere 
o Madam Skrald 
o Bålfad 
o Trailerparkering – opsætning. Hvem sætter det i gang? 
o Hjertestarter – opsætning. Hvem sætter det i gang? 

 

Opgaver: 

- Anne kontakter Torben Brandi 
- Anne kontakter Vibeke Thiim Harder omkring konstellationen af den nye bestyrelse 
- Ellen og Henrik undersøger mulighederne for at få motor på høje vinduer (pris, leverandør, generel 

info) 

 

Afrunding – vi ses d. 6. oktober   


