
REFERAT
Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2022

Valg af referent Ellen Marie

Godkendelse af referat fra d. 2. februar 2022 Godkendt
Mødedeltagere Sif, Lene, Anne, Rose, Henrik, Jonas, Ellen Marie

Punkter til drøftelse

Henvendelser fra beboerne?
Ingen henvendelser

Opfølgning på mødet d. 2. februar 2022

- Aftaler

- Fælleshus – rengøring (tjekliste og kontakt
til rengøringshjælpen)

- Fælleshus – indkøb af service, dørmåtter,
støvsuger mv.?

- Større diskussionspunkter der ønskes
drøftet på et møde, skal meldes ind til
formanden senest en uge før mødet, så det
kan komme på dagsordenen

- Der er lavet post-Covid-rengøring i
fælleshuset og der er talt inventar op. Anne
har lavet en tjekliste til rengøring, så
rengøringsstandarden kan ensrettes.

- Der undersøges økonomisk råderum til
indkøb af f.eks nye dørmåtter og andet
inventar samt udendørs askebægre



Markvandring d. 21/4 kl. 9 – 10

- Hvem deltager?

- Aften-/nattevandring (Sif og Jonas). Noget
vi skal have med til markvandringen?

- NB. Husk volleybane til markvandring

- Sif og Jonas har foretaget aftenvandring.
Der mangler generelt lys i yderområderne
samt på stier. Der mangler fliser op til flere
havelåger, så græsset er ødelagt. Punkterne
er noteret og en liste til markvandring er
påbegyndt.

Svar til Mogens Lykke Sørensen vdr. hjertestarter Lene har svaret

Opfølgning på opgaver

Dennis inviteres til afdelingsbestyrelsesmødet for
at drøfte Madam Skrald (Anne).

Dennis er desværre fortsat sygemeldt. Punktet
udskydes til Dennis er raskmeldt.

Skilte ved skraldeøer + grønt affald (Sif)
Anne udarbejder en seddel omkring brugen af
Madam Skrald samt information om
storskraldordning og lokale genbrugsstationer.
Sif har lavet skilte til skraldeøer + grønt affald.

”Hold Ryhaven pæn” og ”Aktiviteter i Ryhaven”
sedler (Lene og Rose)

Sedler udarbejdet, printet og omdelt.

Kontakt Torben Brandi mhp. at afklare hvornår
hjertestarteren opsættes (Anne)

Hjertestarteren er sat op ved fælleshusets
hoveddør

Nyt fra udvalgene



Velkomstudvalg Nye beboere er budt velkommen

Aktivitetsudvalg 27.02: Fastelavn – Afholdt

Kommende:
18.04:Børnebanko
20.04: Voksen Banko

Eventuelt

1: Sif og Anne er blevet interviewet til Jyllandsposten angående svindelsagen i ØB. De har udtalt sig
som privatpersoner og ikke som bestyrelsesmedlemmer. Artiklen (betalingsartikel) kan læses på JP
Aarhus hjemmeside.

2: Forespørgsel omkring udlejning af fælleshus  til konfirmation af barnebarn om 2 år. Reglen er at
fælleshuset kan reserveres op til 4 år før en konfirmation samt at den, der lejer lokalet, skal være til
stede ved festen. Der er derfor intet til hinder for at bedsteforældre også kan reservere lokalet til
konfirmation. Vi ønsker god fest.

3: Der ønskes udendørs askebægre til ophæng på fælleshuset. Ellen Marie undersøger udvalg og pris.

4: Der udarbejdes en seddel til husstandsomdeling ang. obs-punkter til den kommende 5-års
gennemgang på byggeriet.

5: Må bedsteforældre tage børnebørn med til aktiviteter for Ryhavens beboere? Ved mindre, gratis
arrangementer som fastelavn og Halloween er børnebørn hjerteligt velkommen. Arrangementer der
kræver deltagerbetaling er forbeholdt Ryhavens beboere.

6: Salg af stoffer foran varmemestergaragen. Ved observation af kriminelle forhold  anbefaler politiet,
at man tipper dem enten via deres app eller hjemmeside. Det er en essentiel del af løsningen på
problemet. Der undersøges mulighed for opsætning af spotlys med sensor samt fjernelse af
siddepladser.. Det skal noteres, at der generelt er et problem med salg af stoffer på Ryhavens område,
og at det på sigt kan være gavnligt med mere belysning på de udsatte steder. Henrik kontakter Torben
Brandi angående en løsning på det akutte problem.

7: Processen omkring påmontering af motorer på højt placerede vinduer er igangsat.




