
Referat fra Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven 
Onsdag d.7 december 2016 kl. 19.00 i fælleshuset 

 
 

Dagsorden 
 

1. Møde med beboere (19.00 – 19:30) 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
 

3. Valg af referent. Turlisten er Rose, Lars, Ditte, Lene, Lisbeth, Sussi og Mette 
 

4. Information fra varmemester og inspektør 
a) Konto 115 og 116 
b) Indbrud  

 

5. Møblering af fælleshuset  

 
6. Dag om indbrudssikring i fælleshuset 

 
7. Emner til byggeudvalgets møde d. 8/12 

 

8. Information fra udvalgene 
a) Informationsudvalget 
b) Velkomstudvalget 
c) Aktivitetsudvalget 
d) Byggeudvalget 
e) Kasserer  
f) formand 

 

9. Eventuelt - Billede af den samlede bestyrelse til Vibeke 
 
 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7/12 - 2016-12-10 
 

1. Ingen henvendelser 
2. Godkendt 
3. Rose valgt 
4. Intet fra varmemester eller inspektør. Ingen indbrud. 
5. Præsentation af de møbler der er set på, der er enighed om det foreslåede. 

Opstilling i fællehusets sal afprøves på tegning, vi vurderer at det vil blive 
for meget med stole og borde til 75. I første omgang indkøbes der stole og 
borde for 150.000, så der også er penge til øvrige anskaffelser. Der 
indkøbes nyt service i IKEA, da det er billigere at købe det hele nyt end at 
supplerer det vi allerede har. Desuden nemmere at indkøbe supplerende 
og billigere for beboere, hvis noget går i stykker. Lene laver en oversigt 
over hvad der skal købes til fællehus og gæsteværelser. 

6. Lisbeth foreslår en dag i fælleshuset fx i marts 17, hvor forskellige måder 
at indbrudssikre præsenteres for beboere. Både ift indbrudssikring af hus 
og mærkning af genstande. Lisbeth undersøger med det 
kriminalpræventive råd. 



7. Spørgsmål til byggeudvalgsmødet i morgen. – Hvornår får vi overdraget 
fælleshuset? – Hvormange må der være i det?  Opmærkning af P-pladser, 
kunne ”knopper” i asfalten være en mere fleksibel løsning fx ift at ændre 
handicappladser efter behov - Færdiggørelse af udenomsarealerne i de 
etaper der er færdiggjort: beplantning af de bede der ikke er beboerbede; 
gelændere mm.  

8. Udvalg 
  a) Informationsudvalget. Der arbejdes på nye pjecer. 
  b) Velkomstudvalget. Ingen nyindflytninger. 
  c) Aktivitetsudvalget. Banko for børn og voksne i denne uge. Der 
  afholdes møde med planlægning af næste års aktiviteter. 
  d) afholder møde 8/12 
  e) Bonner fra eventuelle udlæg skal afleveres nu, hvis de skal med i 
  budget 2016. 
  f) Foreslår at vi afholder en festligholdelse med åbning af  
  Fælleshuset 
9. Bestyrelsen foreviges  

 
 


