Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Ryhøjen,
tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 20.00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Siden sidst
Evaluering af arbejdslørdag
Status fra arbejdsgruppen mht. trailerlæ
Banksituationen i foreningen
Kabler langs Ringvejen
Skt. Hans

Ad 1: Siden sidst
Hjemmesiden er nu opdateret. Gamle referater lægges ind i løbet af sommeren.

Ad. 2: Evaluering af arbejdslørdag
Der var stort fremmøde til arbejdsdagen, og der blev arbejdet og efterfølgende hygget ved den
”nyfundne” bålplads. Tusind tak til alle fremmødte for indsatsen!
Flere husstande, der ikke deltog, har allerede betalt, og bestyrelsen minder de sidste om det.
Bestyrelsen laver desuden en liste med faste punkter, der skal laves til hver arbejdsdag eller en
gang om året.

Ad. 3: Status fra arbejdsgruppen mht. trailerlæ
Gruppen har ikke holdt møde endnu, men der indkaldes snarest.

Ad. 4: Banksituation
Kassereren har haft store udfordringer med at få foreningens netbank gjort tilgængelig, så
formand og kasserer kan godkende betalinger. De, der måtte have penge til gode for diverse
udlæg, får pengene, så snart det hele er faldet på plads.

Ad. 5: Strømkabler langs Ringvejen som led i den grønne omstilling
Som led i den grønne omstilling skal der lægges strømkabler langs Ringvejen. Den oprindelige
tanke var, at de skulle ligge på Gellerupsiden af Ringvejen, men det kan de ikke, fordi der i forvejen

ligger kabler. Derfor skal der kabler ned på vores side af Ringvejen, og på ydersiden af volden.
Selve arbejdet fylder op til 15 meter. Det er en mulighed, at kablerne lægges foran eller inden i
volden. Der må kun ligge 1,4 meter jord ovenpå, og der må gerne vokse beplantning ovenpå, men
ikke noget med lange rødder.
Bestyrelsen har i morgen d. 1/6 møde med en landinspektør, der skal gennemgå arbejdet og
forhandle med os om løsningen.
Arbejdet starter i 2024.

Ad. 6: Skt. Hans
Torsdag d. 23/6: Vi tænder bålet kl. 18.
De, der har lyst til fællesspisning, medbringer egen mad og mødes kl. 17.
Bestyrelsen indkøber øl og sodavand. Ønsker man andet, medbringer man det selv.

Næste møde tirsdag d. 9. august 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.

