
 

 

Bestyrelsesmøde d. 4/8 2016 

Til stede: Kasper, Theresa og Simone 

 

Siden sidst 

Grillaften 

Grillaftenen gik godt, på trods af at vejret ikke var med os. Der deltog 15+.  

Skraldespande 

De nedgravede skraldespande er blevet taget i brug. Karlo er informeret om den ødelagte asfalt ved 

Ryhavevej. Varmemestrene har kontakte firmaet der gravede skraldespandene ned og de vil udbedre 

skaden. Derudover vil hækken omkring skraldespandene blive genopført. 

Vand i vaskemaskiner 

Der er til tider blevet fundet vand i rummet til flydende sæbe på vaskemaskinerne. Dette er dog ikke 

vand, men derimod sæbe og opdager man det, skal man blot kontakte Karlo eller afdelingsbestyrelsen, 

som vil sørge for at afhjælpe problemet. 

Hund 

Der er blevet observeret hunde i længere tid på Rytoften og der er ikke modtaget nogen mail om, at 

der passes hund. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på de gældende regler 

omkring hunde: 

Der må passes hund i afdelingen, efter følgende anvisninger:  

 Der må maksimalt passes en hund pr. lejemål ad gangen.  

 Pasning af hund må ske i maksimalt 6 uger på et år. Dog maksimalt 3 uger ad gangen, med 

minimum en måned mellem hver pasning.  

 Hunden som passes, skal være lovlig. (jf. hundeloven).  

 Hunden skal føres i snor på fællesarealer, samt efterladenskaberskal samles op og bortskaffes.  

 Pasning af husdyr skal meldes til afdelingsbestyrelsen via jegpasserhund@gmail.com. Her 

skrives navn og telefonnummer samt hvor længe hunden skal passes. 

 

Følgende gælder ved både kattehold og pasning af hund:  

 Husdyr skal holdes indenfor egen lejlighed/altan (jf. Bekendtgørelse af lov om mark- og 

vejfred).  

 Husdyr, hvad end de holdes eller passes, må ikke være til gene for naboerne. 

 

Storskrald 

Når man stiller storskrald hen på den beregnede plads, skal det stilles til mindst muligt gene, da det 

skal være muligt at komme til kælderdøren i indhakket. 



 

 

Planlagte fællesarrangementer 

Sommerfesten afholdes den 25. August kl 18.30 i fællesrummet. Deltagelse kræver tilmelding, 

som skulle være afgivet inden 1. august. 

 

Afdelingsmøde 

Der er afdelingsmøde den 19. september kl. 19.00. Der vil blive indkøbt pizza til mødet. 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer der allerede er udtrådt, hvorfor der skal vælges 3 nye 

medlemmer, samt 2 nye suppleanter.  

Der gøres opmærksom på, at eventuelle forslag skal stilles til OJBA – i det hele henvises der til 

indkaldelsen. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Afholdes den 14. september 2016 


