
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,  
mandag d. 17. august 2020 kl. 20.00 

 
 

Dagsorden  
 

1. Opfølgning fra sidste møde 

2. Skt. Hans d. 23. juni 2020 
3. Arbejdslørdag og sommerfest d. 29. august 2020  

 
 
 
Ad 1: Opfølgning fra sidste møde 
 
Stor tak til Arne for at have lavet den sidste trappe. Det er vi meget glade for, og trappen er som 
de øvrige blevet rigtig flot.  
 
Der er fortsat ingen, der har meldt sig til at opbevare foreningens telt. Skulle nogen have lyst, 
hører vi gerne fra jer.  
 
 
 
Ad. 2: Skt. Hans d. 23. juni 2020 
 
Der var rigtigt fint fremmøde til Skt. Hans.  
 
Bestyrelsen har fået kritik for, at bestyrelsens medlemmer med familier og andre børnefamilier 
mødtes til fællesspisning inden bålet blev tændt, da det virkede ekskluderende for dem, der 
mødte til tænding af bålet. Det tager vi til efterretning. 
 
 
 
Ad 3: Arbejdslørdag og sommerfest d. 29. august 2020  
 
Arbejdslørdag d. 29/8 aflyses pga. den nuværende situation med covid-19.  
 
Sommerfesten i forlængelse af arbejdslørdagen aflyses også.  
 
Bestyrelsen bestiller en container, som kommer til at stå i perioden 28/8-7/9. Alle er velkomne 
benytte containeren til eget haveaffald.   
 
Bestyrelsen klipper hegnet mellem sportspladsen og stien, da nedklipningen sidste år var et 
ekstraarbejde, som ikke er indeholdt i gartnerens vedligehold.  
 
Derudover opfordrer bestyrelsen alle til at være behjælpelige med at løse opgaverne på følgende 
liste: 
 

1. Male af trappen over til Ryhaven ud for nummer 100 (Bestyrelsen indkøber maling.) 

2. Male af trappen op til legepladsen ud for nummer 85 (Bestyrelsen indkøber maling.) 

3. Slibe af gyngestativ og stolper/pæle på legepladsen 



4. Efter nedslibning: Male af gyngestativ og stolper/pæle på legepladsen 

5. Klippe gangareal bag ved nummer 75-85 ned mod regnvandsbassinet 

6. Feje cykelsti 

7. Klippe hegn ved cykelstien (grene der hænger ind over stien) 

8. Samle skrald 

9. Fjerne tidsler i græsset på legepladsen 

10. Klippe hegn på arealet ved trampolinen (flisestien skal friholdes) 
 
 

 
 
 
 
 


