
Referat fra bestyrelsesmøde 24/11-2020 i RH 40 fra 20-21:30 

Deltagere: Casper, Betina, Michael, Merete, Marianne og Lene 

Fraværende:  

Referent: Lene 

DAGSORDEN  

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referatet fra mødet den 06-10-2020 er godkendt. Casper sørger for at det uploades på hjemmesiden. 

 

2) Status på økonomi  

Saldo på kontoen i Nykredit Bank er 183.471,29 kr. (pr. 23-11-2020) 

 

3) Status på affaldsbeholdere mv. Ryttervænget 

Vi kan konstatere, at der stadig mangler at blive afhentet nogle gamle beholdere. Casper kontakter 

Vestforbrændingen og aftaler en dato for en ”2. runde” ideelt om 2 – 3 uger. Når vi kender dato 

omdeler vi info til grundejerne i Ryttervænget. 

 

4) Status på asfalt fra asfaltudvalget 

Asfaltudvalget prøver at finde ud af hvem hos kommunen, der evt. kunne dele erfaringer og komme 

med gode råd i relation til udskiftning af asfalt. Der må være andre veje i kommunen, hvor man har 

samme udfordringer som vi har, og vi kunne tænke os at høre nogen erfaringer, inden vi går videre med 

de tilbud, vi har modtaget. 

 

5) Legeplads – der er vist en gynge, der skal repareres (har været på Facebook) 

Bettina har indhentet tilbud på reparation af gynge (sæde) fra Kompan og dette sættes i gang. Betina 

har desuden fundet et flot 6-kantet bord/bænke sæt, der kan fås for det beløb, der er afsat i budgettet. 

Det bestilles til levering i foråret. 

 

6) EVT 

Et kig på matrikelkortet for RV 151 viser, at grundejeren har ret i at et stykke hæk tilhører 

Grundejerforeningen, og at det derfor er Grundejerforeningen, der skal sørge for klipning mv. Michael 

aftaler nærmere med anlægsgartneren. 

Næste mødedato og sted: Den 12-01-2021 kl. 20:00 til 21:30, Rytterhaven 40. På mødet fremlægges udkast 

til regnskab og forslag til budget for 2021. 

 

Referat udsendes indenfor 1 uge til kommentering. Der godkendes på e-mail, referat sendes til Casper der 

lægger det op på hjemmesiden sammen med info om dato for næste møde 

Mødeafholdelse, honoreres med 100kr  

Udvalg/ansvarsområder: Hussalg (Lene), Regnskab (Lene), Asfalt (Casper, Michael, Merete), Vej og park 

(Michael), Legeplads (Betina), Fastelavn (Pia og Pia – ikke i bestyrelsen), It/hjemmeside (Casper), Facebook 

(Marianne, Betina) - kan ændres og nye udvalg/områder kan tilføjes.  


