
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,  
tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 20.00 

 
 
 
Dagsorden  
 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 
2. Evaluering af arbejdslørdag og den efterfølgende weekend 
3. Træfældning på volden ved stien 
4. Skt. Hans  
5. Kassererposten  
6. Eventuelt 

 
 
 
Ad 1: Opfølgning fra sidste møde 
 
Traileren står stadig hos Kristian. Det er ikke optimalt, og der skal findes en permanent løsning. 
Bestyrelsen overvejer en løsning med et lille overdækket ”skur” på det grønne areal mellem 
nummer 85 og 87. Her kan stigen også komme til at hænge og på sigt måske foreningens telt. 
Karin går videre med overdækket. 
 
I samme omgang talte bestyrelsen igen om en løsning med et skur til fælles ting fx nede ved 
trampolinen.  
 
Karin har lagt sidste hånd på velkomstbrevet. Når nye beboere kommer til, afleverer Karin 
velkomstbrev sammen med en lille gave til 100 kr.  
 
Bestyrelsen er siden sidst ikke kommet videre med regelsæt til carporte. Målet er, at vi kan 
komme med et forslag til kommende generalforsamling.  
 
 
Ad. 2: Evaluering af arbejdslørdag og arbejde den efterfølgende weekend 
 
Arbejdslørdagen forløb fint. Der var et fint fremmøde, og vi fik lavet mange af de ting, vi gerne 
ville. Tak for det flotte fremmøde på både arbejdsdag og de omkringliggende weekender!   
 
 
Ad 3: Træfældning på volden ved stien 
 
Andrea har fået tilbud fra gartneren. Han skriver, at træfældning, opskæring samt oprydning af 
udpegede træer koster 7.781,25 kr. inkl. moms.  

Bestyrelsen sætter arbejdet i gang.  

 
 
 



Ad 4: Skt. Hans 
 
Vi holder Skt. Hans onsdag d. 23/6. Vi tænder bålet kl. 18.00. Inden da er der fælles hygge for alle, 
der har lyst fra kl. 16.30.  
 
Foreningen giver en øl/vand/sodavand til bålet.  
 
Kristian sørger for sange og øl/sodavand/vand. 
 
 
Ad 5: Kassererposten 
 
Frederik har fået tingene overleveret. Frederik og Kristian finder ud af med banken, om de begge 
skal underskrive. Kristian arbejder på, at han også har adgang til netbanken.  
 
 
Ad 6: Eventuelt 
 
Andrea køber en kurv til Claus for hans modige gerning, da han reddede Lis ud af huset. 
 
Volden er vores også på siden ud mod Ringvejen. Bestyrelsen opfordrer til, at alle, der har lyst, 
samler skrald, så der kan blive ryddet op. Man kan låne en ”napper” hos Birgitte i nummer 113. 
 
 
Næste møde tirsdag d. 10. august 


