
REFERAT  

Bestyrelsesmøde d. 1. juni 2022 
 

Valg af referent Lene 
Godkendelse af referat fra  
d. 4. maj 2022 

Godkendt 

Mødedeltagere Anne, Sif, Ellen Marie, Jonas, Henrik, Lene og Rose 
 

Punkter til drøftelse 
Henvendelser fra beboerne? En beboer har fået afvist alt der var indberettet som fejl ved de nye 

huse ved gennemsyn. Er det en generel tendens? Det skal måske 
undersøges. 
 
Forespørgsel om en tildækket bil på vores parkeringsplads. Det er en 
beboers. 
  
Må man have bålfad i haven? Hvad er reglerne for at tænde ild i 
haven? Dette undersøges. 
 
Kan vi få et spejl, der lette kørslen på Ryhavevej, ved bl.a. udkørsel fra 
børnehaven? Dette undersøges. 
 
Udskiftning af plexiglas i skabe i den øverste del af afd. Det er på vej. 
 
Evt. få lov til at der bliver etableret parkeringspladser på græsstykket 
fra skraldespande til parkeringsplads ved ringvej. Dette skal 
undersøges. 

 
Orientering omkring 
regnskabsmøde torsdag den 5. 
maj 
 

Deltagere: 
Fra afdelingsbestyrelsen: Anne, Jonas, Rose. 
Fra Østjysk Bolig: Mariane og Claus. 

Opfølgning: 

Gennemgik budgettet fra sidste regnskabsår. Der bruges rigtig mange 
penge på at håndtere Madam Skrald og andet affald. Posten til affald 
er for stor. 

Mariane: Forsøger at få gang i renoveringen af udearealerne.  

 
Drøftelse om forslag 
vedrørende A eller B-ordning 
 

Bestyrelsen skal stille forslag om ændring fra B til A ordning til 
afdelingsmødet.  
 
Anne beder ØB om at udarbejde et regnskab og overblik over hvilke 
konsekvenser valget vil få for beboerne. Særligt om muligheden for at 
nuværende beboere kan ændre deres lejekontrakt fa den ene ordning 
til den anden. 



Bestyrelsens arbejdsdag til 
gennemgang af Fælleshus 
 

Arbejdsdagens bliver mandag de 1-8 kl.16. 
 
Her kigger vi på:  

- Indkøb af service, dørmåtter, udendørs askebægere, mv. 
- Opfølgning på rengøring / standarter for rengøring 

Udflugt d. 6. august – 
Aktivitetsudvalg 

Forslag fra aktivitetsudvalget om udflugten til Djurs Sommerland. 
 
Ryhaven giver et tilskud til turen 

Bolte til havelåger – status?  
Evt. udarbejdelse af 
informationsseddel 

Dennis indkøber bolte. 
 
Der sendes besked til beboere, når de er kommet, så kan beboerne 
selv kan hente dem ved Dennis og montere dem. 

 

Opfølgning på opgaver 
Udskift plexiglas i infoskabe 
(Henrik)  
 

 
Mangler 2 stk, kommer snarest 

Seddel til ophæng i Madam 
Skrald (Anne og Sif) 
 

 
Der er taget billeder og der skal nu bestilles plakater/illustrationer. 
En dag når Madam Skrald er tomt, skal der laves en ny inddeling, så 
det er nemmere at sortere skraldet 
 

Sedler på 
skraldespande/grøntaffald (Sif) 
 

 
Sedler er hængt op 

Madam Skrald: Ny kode (Rose 
og Dennis) 
 

 
Rose kontakter Dennis. 
 

 

Nyt fra udvalgene 
Velkomstudvalg Alle er besøgt. 

 
Aktivitetsudvalg 
 
 
 
 

Ny seddel med kommende aktiviteter er lagt ud på Ryhavens 
Facebookgruppe, samt omdelt. Den skal også hænges op i info-
skabene 

 

Eventuelt 
Energinet lægger kabler i den nordlige ende af Ryhaven (ved buskadset).  
Dette har ingen betydning for beboerne i Ryhaven. 

 


