
Referat af virtuelt bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,  
tirsdag d. 21. april 2020 kl. 20.00 

 
 
 

Dagsorden  
 

1. Opfølgning fra sidste møde 
2. Aflysning af arbejdslørdag 

3. Skiltning ved indgang til foreningens fællesarealer 
4. Velkomstskriv til nye beboere 
5. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1: Opfølgning fra sidste møde 
 
Hegnet ved nummer 112 er lavet.  
 
 
 
Ad. 2: Aflysning af arbejdslørdag 
 
Foreningen fælles arbejdslørdag d. 2. maj 2020 kl. 10.00 er aflyst pga. den nuværende situation 
med covid-19. 
 
Hvis nogen har lyst og tid til at lave lidt arbejde, følger her en lille liste med ting, vi skal have lavet.  
 

- 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 
- Gyngestativ skal rengøres og behandles 
- Bestyrelsespapirer skal sorteres og kasseres (kan udleveres) 
- Skur/hyndeboks til opbevaring af foreningens telt  
- Højbede ved trampolinen skal ordnes 
- Rengøring af trampolin 

 
 
 
Ad. 3: Skiltning ved indgang til foreningens fælles arealer 
 
Så sent som i går (d. 20. april) blev der ved 16-17-tiden observeret udbudne gæster på 
sportspladsen, som så ud til at handle et eller andet i små poser. Bestyrelsen tager kraftigt afstand 
fra, at ubudne gæster på den måde bruger vores arealer.  
 
Bestyrelsen har bestilt er par skilte med teksten ”Adgang forbudt for uvedkommende”.   
 
Derudover beder bestyrelsen politiet holde ekstra øje hos os i de kommende uger. 



Ad 4: Velkomstskriv til nye beboere 
 
Bestyrelsen overvejer at udarbejde et velkomstskriv til nye beboere med alle de oplysninger, som 
er nyttige, fx placering af fælles ting mv.  
 
Kristian og Birgitte mødes og laver et udkast. 
 
 
 
Ad 5: Eventuelt 
 
Kristian sender mail ud til foreningens medlemmer, om nogen har lyst til at opbevare foreningens 
telt. Husstanden vil årligt modtage et par flasker rødvin som tak. 
 
Pga. covid-19-situationen henstiller bestyrelsen til, at vi alle sammen tænker over, at vi på 
foreningens fællesarealer ikke opholder os mere end max 10 personer sammen i henhold til 
regeringens forsamlingsforbud. 
 
Bestyrelsen henstiller til, at man ikke bruger foreningen bålplads til eget haveaffald. Det påhviler 
hver husstand selv at bortskaffe haveaffald. Det skal være muligt at benytte bålpladsen, hvis man 
ønsker det, og det er ikke muligt nu, inden man har fjernet alt det, der er stablet op og har været 
det i flere uger. Skt. Hans-bål lavet vi selv kort tid før Skt. Hans, så det er ikke et argument.  


