
Referat fra bestyrelsesmøde  29/6  I RH3 fra 20-21:30 

Deltagere:Pia, MIchael, Casper, Allan, Lene og Hanne 

Fraværende: N/A 

Referent:  Hanne 

1) Godkendelse af sidste referat foretaget: Ja og der er på hjemmesiden 

2) Status på regnskab og restancer: Regnskab ser fint ud og der er ingen restancer. Den sidste blev 

betalt 21/6. dejligt ! 

3) Opfølgning fra sidst: 

a. Opfølgning på møde (Hanne og Arne har deltaget) med Furesø Kommune vedr. ejerskab af 

gartnerstien og stien langs Rytterhaven. 

Kommunen ejer stierne. De er offentlige. Kommunen udskifter belægning hvis den er 

skadet.  Farum kommune vedligeholdt stierne indtil sammenlægningen til Furesø. Herefter 

er der taget andre beslutninger, som ikke er udmeldt til grundejerforeningen.  

Det der diskuteres er vedligeholdelsespligten af stierne. Dette er i øjeblikket til behandling i 

vejdirektoratet. Kommunen mener at den grundejer der har grund op til stien har 

vedligeholdelsespligt både mht. ukrudt og snerydning.  Ved fællesareal er det 

grundejerforeningen. Dette er vi ikke enige i, da der kommer lige så meget ukrudt fra 

kommunens græsrabat på den anden side af stien, og ingen af grundejerne har udkørsel til 

offentlig sti/vej. Jesper Christensen og Lena Jensen fra kommunen indvilgede i at lave et 

stisyn for at vurdere tilstand og hvad der skulle til for at bringe stierne tilbage til et niveau 

der kunne klares med almindeligt vedligehold, uanset hvad vejdirektoratet vender tilbage 

med. 

b. Status på tv inspektion af rendestensbrønde mm.  

Arbejdet planlægges og udføres af Nova 24/Egedal forsyning. Inspektionen forventes i uge 

34-35 samtidig med at kommunen inspicerer kloakker. kontaktperson hos Nova24 er 

Anders Duus. Arbejdet skal foretages for at vurdere behov for evt. strømpeforing og 

reparation før asfaltarbejdet. 



c. 50 års jubilæum. 

Lørdag den 9/9 kl 14-16 vil foreningen afholde et jubilæumstræf på et af de grønne 

fællesarealer for at fejre grundejerforeningens 50 års jubilæum. 

Borgmesteren vil informeres/inviteres( Hanne) Farum avis/Frederiksborg amtsavis 

informeres (Pia), lokalhistorisk arkiv informeres (Allan). 

Da vi får brug for et par pavilloner i tilfælde af dårligt vej skal det undersøges om 

foreningen ligger inde med nogle (facebook – Pia) og firma (Pia og Lene) 

d. Henvendelse vedrørende regler for mure mellem ejendomme (uenighed om efeu). Da 

muren står i skel er begge grundejere ansvarlige for hver deres side af muren. Bestyrelsen 

henstiller til at man tager hensyn til sin nabo hvis eventuel beplantning på den ene side 

skader muren på den anden. 

e. Opfølgning ”legende børn – skilt” samt vejskilt Ryttervænget 57-65. 

Legende børn skilt er indkøbt og udskiftes snarest. Vejskilt til Rytterhaven 57-65 er 

udskiftet da halvdelen af vejnavnet manglede. Udgift til disse skilte afholdes af 

grundejerforeningen. 

f. Status hjemmeside og Facebook: intet at bemærke 

 

 

4) Evt.  

Rytterhaven 51 er solgt med overtagelse 1/8 – ejere er rettet hos Nets 

Hvis der sker indbrud hører bestyrelsen gerne om det. Informer også gerne på vores facebook 

gruppe (Ryttergårdens GF) 

Der vil blive bestilt 4 nabohjælps skilte og bestyrelsen opfordrer alle til at melde sig til ordningen. 

Casper skal have email-oversigten fra Bo, så vi kan skrive til foreningens medlemmer direkte 

 

Næste mødedato og sted: 17/8 kl 19:30-21:00 i RH #3 

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

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

Godtgørelse for afholdelse af bestyrelsesmøde (100kr) fås ved aflevering af fx underskrevet dagsorden hvor 

det fremgår hvor mødet er holdt incl. kontonummer til kasserer. 


