
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,  
mandag d. 2. marts 2020 kl. 20.00 

 
 

Dagsorden  
 

1. Opfølgning fra sidste møde 

2. Vandskade på nummer 120 
3. Dræn ved nummer 99 
4. Nummer 94 
5. Fastelavn 
6. Betalingsservice 
7. Hegn ved nummer 112 
8. Arbejdslørdag d. 2. maj 

9. Eventuelt 

 
 
Ad 1: Opfølgning fra sidste møde 
 
Bestyrelsen har haft møde med gartneren og har tilpasset tilbuddet for i år. Vi har aftalt, at vi 
løbende bestiller ekstraarbejde efter behov. 
 
Andrea har møde med gartneren igen i uge 10. Her får vi bl.a. besked om, hvordan vi selv kan 
vedligeholde de områder, der er blevet kraftigt beskåret i efteråret. 
 
 
Ad. 2: Vandskade på tag 
 
Nummer 120 har vandskade i taget. Kristian skriver en mail ud til alle og gør opmærksom på, hvad 
problemet drejer sig om, så andre evt. undgår samme problem. 
 
 
Ad. 3: Dræn ved nummer 99 
 
Der ophober sig vand ved nummer 99 som følge af, at foreningens areal skråner ned mod 
husmuren på nummer 99. Derfor har bestyrelsen sagt god for, at husstanden selv får lagt dræn for 
foreningens regning. Det er samme procedure, som da foreningen dækkede dræn ved nummer 
120. Nummer 99 og 120 er de eneste ender, hvor foreningens areal skråner ned mod husmurene. 
 
 
Ad. 4: Nummer 94 
 
Bestyrelsen købte på grundejerforeningens vegne en bårebuket til Knud Erik Tougaards 
begravelse.  
 
Huset har allerede fået nye ejere. 
 
 
Ad. 5: Fastelavn 
 
Vi havde en hyggelig tøndeslagning. Næste år skal der arrangeres kaffe og fastelavnsboller. Birgitte 
er tovholder. 



Ad. 6: Betalingsservice 
 
Bestyrelsen gør opmærksom på, at grundejerforeningen har været nødt til at flytte opkrævningen 
ud af banken og over til Nets betalingsservice. Det betyder, at alle husstande har modtaget 
girokort på opkrævning af kontingent, og at alle husstande skal ind og tilmelde sig betalingsservice 
manuelt.  
 
Bestyrelsen sender reminder ud på mail.  
 
Skulle nogen fortsat ikke have tilmeldt sig mail, kan I skrive på bestyrelsen@ryhojen.dk.  
 
 
Ad. 7: Hegn ved nummer 112 
 
Hegnet ved nummer 112, som bestyrelsen har sat op, er væltet/knækket. Bestyrelsen laver en 
midlertidig løsning, og på førstkommende arbejdsdag reparerer vi hegnet. 
 
 
Ad. 8: Arbejdslørdag d. 2. maj 
 
Bestyrelsen modtager gerne forslag til arbejdsopgaver til arbejdsdagen.  
 
Følgende ting er foreløbigt på listen: 
 

- Ny trappe op til boldbanen 
o Vi har brug for, at nogen byder ind og køber materialer. Stolper og planker skal 

desuden males, inden de kan bruges på dagen. 
- Klipning af hegn på boldbanen ud mod Ringvejen 
- Hegn ved nummer 112 
- Gyngestativ skal rengøres og behandles 
- Bestyrelsespapirer skal sorteres og kasseres 
- Frokost: Indkøb af mad og drikke og tilberedning 

- Børnepasning       
- Skur/hyndeboks til opbevaring af foreningens telt  
- Højbedene ved trampolinen 
- Rengøring af trampolin 

 
 
Ad 9: Eventuelt 
 
Lone (nummer 107) har foreslået at indkøbe to-tre affaldstænger, som man kan bruge, hvis man 
går tur og har lyst til at samle skrald. Lone sørger for indkøb.  
 
Bestyrelsen bestiller nye låse til trailer, stige og evt. skur/boks til foreningens telt efter 
arbejdsdagen. 

mailto:bestyrelsen@ryhojen.dk

