Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,
tirsdag d. 21. september 2021 kl. 20.00

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Opfølgning fa sidste gang
Evaluering af arbejdslørdag
Asfaltering af hovedvejen
Tilbud på snerydning og saltning

Ad 1: Opfølgning fra sidste gang
TRAILER
Bestyrelsen fremsætter på næste generalforsamling forslag angående traileren. Den trænger
måske ikke til udskiftning lige nu og her, men vi vil gerne have generalforsamlingens godkendelse
til køb af en ny, hvis/når det på et tidspunkt bliver nødvendigt. Tak til Kim, der har foretaget et
grundigt tjek af traileren.
STØJVOLD
Gartneren har fældet de udpegede træer på støjvolden ved stien. Bestyrelsen vil gerne høre fra de
beboere, der har ønsket arbejdet udført, om/hvordan det har hjulpet.
FORENINGENS FÆLLES AREALER
Bestyrelsen får mange henvendelser angående forskellige tiltag på vores fælles arealer. Vi arbejder
på at udbedre/forbedre det hele, men det er ikke altid muligt med de ressourcer, vi har til
rådighed på arbejdsdagene. Alle ting tages til efterretning, også selv om vi ikke altid får svaret på
mails.

Ad. 2: Evaluering af arbejdslørdag
Arbejdslørdagen gik fint. Der var god opbakning og tusind tak for det!
Bestyrelsen sender opkrævning til de husstande, der ikke bidrog på dagen, og som ikke havde en
aftale med bestyrelsen.
Fremover vil bestyrelsen gerne opfordre til, at man, hvis man ikke deltager på dagen, selv tager
initiativ til at lave arbejde på fællesarealerne, og efterfølgende selv giver besked herom.

Ad. 3: Asfaltering af hovedvejen
Nogle beboere har spurgt til, om ikke kommunen kunne asfaltere vores hovedvej, når nu de var i
gang længere nede af Johannes Ewalds Vej. Der ligger dog et større forarbejde, inden vi kan nå så

langt. Bestyrelsen er i gang med processen, og på kommende generalforsamling orienterer vi
yderligere om, hvor langt vi er i processen.

Ad. 4: Tilbud på snerydning og saltning
Bestyrelsen har indhentet tilbud på snerydning og saltning af foreningens fortove fra stien og ned
til ”øen”. Det koster 1437,50 kr. pr. gang for stien og begge fortove. Saltning koster knap 1100 kr.
pr. gang. Bestyrelsen synes, at det er en stor post.
Bestyrelsen spørger gartneren, om han udfører det nævnte arbejde, og hvad han skal have for det,
så vi har en pris at sammenholde med.

Næste møde tirsdag d. 2. november 2021

