
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,  
tirsdag d. 19. april 2022 kl. 20.00 

 
 
Dagsorden  
 

1. Siden sidst 
2. Arbejdsgruppe for trailerlæ/skur 
3. Snerydning og saltning  
4. Arbejdslørdag d. 7. maj 2022 

 
 
Ad 1: Siden sidst 
 
Foreningens vedtægter er nu opdateret med den på generalforsamlingen vedtagne ændring om 
carporte/skure.  
 
Hjemmesiden er ikke opdateret, og Birgitte arbejder på at få styr på koder og login. Så snart det er 
på plads, bliver siden opdateret. Birgitte scanner desuden ved lejlighed gamle referater fra 
generalforsamlinger, så listen på hjemmesiden dækker så langt tilbage som muligt.   
 
I forbindelse med overdragelse af både bankforretning og hjemmeside fra afgående medlemmer 
til nuværende er vi stødt på forskellige udfordringer, der giver anledning til, at vi laver en 
procedure for overdragelse til kommende bestyrelsesmedlemmer.  
 
 
Ad. 2: Arbejdsgruppe for trailerlæ/skur 
 
Følgende har meldt sig til at deltage i arbejdsgruppen: Christen (114), Dorthe (110), Inger og 
Jørgen (89), Poul (87), Henrik (85), Andrea (109) og Preben (102). 
 
Andrea og Preben indkalder alle til møde.  
 
 
Ad. 3: Snerydning og saltning 
 
Det er blevet en dyr post med saltning og snerydning i år. Vi har på nuværende tidspunkt brugt ca. 
4 gange det budgetterede. Birgitte kontakter DanJord.  
 
 
Ad. 4: Arbejdsdag d. 7. maj 2022 
 
Vi mødes kl. 10 ved bålpladsen og fordeler arbejdsopgaver. Bestyrelsen laver en liste over de 
husstande, der deltager, så husk at skrive dig på.  
 
Der er bestilt container til levering fredag d. 6. maj.  
 



Følgende ting skal laves på arbejdsdagen: 
 

- Der er ønske om fra naboerne til stien, at der tyndes mere ud på volden langs stien.  
- Trapperne skal males/olieres.  
- Bålplads skal luges, og der skal evt. graves et lag af.  
- Der skal samles skrald på alle fællesarealer og langs Ringvejen.  
- Volden ved trampolinen skal efterses på siden ud mod Ringvejen. 
- Der skal skiftes sand i sandkassen. 
- Der skal købes ind til og laves frokost. 
- Der skal handles øl, sodavand og vand. 

 
Kan man ikke arbejde, er kage, kaffe og andre lækkerier velkomne, og der er også børn, der skal 

passes       
 
Bestyrelsen modtager gerne forslag til, hvad der skal laves. Send en mail på 
webmaster@ryhojen.dk.  
 
 

OBS: Bestyrelsen minder alle om, at alle husstande, der ikke deltager i 
arbejdsdagen, skal betale 250 kr. Pengene kan overføres til reg.nr. 5382 
kontonummer 0000360328 med angivelse af husnummer.  
 

 
Næste møde tirsdag d. 21. maj 2022 
 
 
VIGTIGT! 

• Bestyrelsen henstiller til, at alle husstande kun bruger egen carport eller pladsen foran 
carporten som p-plads. Ellers må man parkere på ”hovedvejen”.  

• Derudover beder vi om, at man, hvis man lufter hund på legepladsen og andre 
fællesarealer, samler hundens eventuelle efterladenskaber op.  

mailto:webmaster@ryhojen.dk

