Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,
tirsdag d. 20. april 2021 kl. 20.00
Tilstede ved start af mødet: Andrea, Frederik, Kristian og Preben, til slut også Birgitte og Karin

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trailer
Nærpoliti
Udarbejdelse af velkomstskriv til nye beboere
Arbejdsgruppe nedklip
Snerydning
Overlevering fra Morten til Frederik
Skt. Hans arrangement
evt.

Ad 1: Trailer
Aksel og Dorthe ønskede ikke trailerholdeplads ved nr. 110/112
Ny lokation skal findes, andre forslag er ved nr. 85 og 113
Der er udleveret nøgler til ca. 40 husstande. Så ønsket om en trailer må være intakt
Ad 2: Nærpoliti
Kristian har undersøgt ved Politiet og der findes en mulighed for at give et tip til Politiet
Har det haft en effekt at Steen og Kasper har fjernet boldvæg og buskads ? vi vil afvente nærmere fra dem
der normalt observerer uønsket færden i området
Stor tak til Steen og Kasper for arbejdet
Ad 3: Velkomstbrev til nye beboere
Punktet fortsætter til næste møde
Ad 4: Nedklipning af træer / buskads langs stien
Fint fremmøde, der var Philip og Randi, Ellen, Agnete, Dinah Fey, Birgitte, Andrea og Preben
Volden og buskads/træer blev besigtiget. Der er ikke kommet svar fra Kommunen vedr. fældning af træer.
Gartneren skal med på råd og tilbud skal indhentes. Der skal laves en ny runde når vi ved besked fra hhv.
Kommune og gartner. Der var bred enighed om der skal tyndes ud i beplantningen, men det skal gøres
rigtigt, så vi ikke ødelægger træer og buske
Ad 5: Snerydning
Punktet fortsætter til næste møde

Ad 6: Overlevering fra Morten Til Frederik
Overleveringen er sat i gang. Frederik har modtaget materiale fra Morten og venter nu på bankens
godkendelser
Ad 7: Skt. Hans 23-6 kl. 18.00
Kristian sørger for kolde øl og sange. Kristian og Frederik tjekker området for brænde
Ad 8: Eventuelt
Arbejdsweekend d. 1/5
Kristian sender påmindelse rundt til alle husstande, med opfordring til nye opgaver. Opfordring til alle
hjælper til, evt. med mindre opgaver omkring egen matrikel, fejning, lugning m.m. – ingen straf for
udeblivelse
Bestyrelsespapirer skal arkiveres
Trampolin og området skal ordnes
Legeplads skal opfriskes
Stien mod Ringvejen – lugning, affaldsopsamling, væk med selvsået buske m.m.
Container placeres hvor behovet er størst – Birgitte bestiller
Ingen frokost jf. coronasituationen
Carport regelsæt
Invitation sendes ud til rundvisning af muligheder til nye Carporte. Regelsæt laves
Boremaskine
Er det slagbor ?

Næste møde tirsdag d. 8. juni kl. 20.00

