
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,  
lørdag d. 24. november 2018 kl. 17.00 

 
 

Dagsorden  
 

1. Hegn ved nr. 112 
2. Generalforsamling 2019 

3. Regnvandsbrønde 
4. Regnvandsbassin: Bestyrelsens holdning til nedklipning 
5. Eventuelt 

 

 
 
Ad. 1: Hegn ved nr. 112 
 
Vi har indhentet tilbud fra to tømrere. Bestyrelsen er dog enige om, at begge tilbud er for dyre. 
Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi indkøber materialer og selv sætter hegnet op til 
førstkommende arbejdsdag, eller når vejret tillader det. Vi hører gartneren, om han kan hjælpe 
med at lave huller til stolper. Kristian undersøger priser på hegn. 
 
 
Ad. 2: Generalforsamling 2019 
 
Dato for generalforsamling 2019 bliver tirsdag d. 5. februar 2019, kl. 19.00. 
Bestyrelsen uddeler indkaldelsen inden jul.  
Bestyrelsen har diskuteret udvidelse af bestyrelsen med ét medlem samt én ekstra suppleant.  
 
 
Ad. 3: Regnvandsbrønde 
 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra Ellen nr. 118 om brøndene i hovedvejen, der trænger til at 
blive renset. Bestyrelsen kigger på det og overvejer en løsning. 
 
 
Ad. 4: Regnvandsbassin: Nedklipning 
 
Bestyrelsen har fået en henvendelse fra beboerne i rækken nr. 75-85, der er interesserede i 
bestyrelsens holdning til nedklipning i regnvandsbassinet. Bestyrelsen henviser til ordlyden fra 
vedtaget forslag på generalforsamlingen 2017:  
 
Det foreslås, at træbevoksningen på sydsiden af regnvandsbassinet reduceres og at arbejdet udføres af 
beboerne ved bassinet på frivillig basis.  
Kommentarer:  

- Der er meget, der er selvgroet. Tidligere har der været et påbud fra kommunen, fordi der blev 
smidt grene mm i bassinet. Det må man ikke. Det der fældes skal fjernes fra arealet.  

- Lars har fjernet mange træer. Der er flere, der vil bidrage.  
- Gartneren bør inddrages, da han har faglig ekspertise til at vurdere, hvordan det bedst gøres, så 

området ikke bliver helt skamklippet 



Bestyrelsen tager fat i gartneren, så vi kan få ham inddraget i processen. 
 
 
Ad. 5: Eventuelt 
 
Gartneren har fået lagt dræn ved nr. 120 samt plantet bøgehæk ved nr. 88. Derudover har han 
klippet hegn ned på alle stikveje. 
 
Bestyrelsen sørger for at indkøbe en ny vimpel, som er blæst ned. 
 
 


