
Bilag til referat fra ordinær generalforsamling den 26. april 2012 
 

Bestyrelsens beretning 
 

• Der er i årets løb afholdt 2 bestyrelsesmøder, nr. 35 – 36. 
 

• Bestyrelsen blev på sidste generalforsamling ændret og består nu af Dagny Hejlskov, Knud-
Erik Andersen, Edvard Sørensen, Kristian Thrane og Flemming Skov. Knud-Erik er kasserer 
og Kristian er formand. 
 

• Årets gang har været rolig, uden de store nyheder. Der er kun sket små kosmetiske 
ændringer, så som udskiftning af de træer, som ikke overlevede etc. 

  
• Edvard Sørensen har ligesom sidste år forestået græsslåningen på vores fællesarealer. 

Arbejdet har efter bestyrelsens opfattelse været fuldt tilfredsstillende med hensyn til kvalitet 
og klippeterminer. Ligeledes er bestyrelsen taknemmelige for det kæmpe arbejde der ydes, 
udover blot græsslåning, da det indebærer, at vores grønne arealer fremstår flotte og 
indbydende, og det endvidere ikke medfører omkostninger for os. 
 
Bestyrelsen har derfor i samråd med Edvard indgået aftale om fortsættelse af ordningen også 
i 2012.  
 

• Der er iværksat rensning af rendestensbrøndene i år og idet det tidligere er vurderet, at hvert 
andet år er passende, skal de først renses igen i 2014. 
 
Det skal bemærkes, at det er den enkelte grundejers pligt og ansvar at rense samlebrønd, 
som er på parcellen. Såfremt misvedligeholdelse skader Ryttervejs ledningsnet, påhviler der 
grundejeren et erstatningssansvar. 

 
• Snerydning og glatførebekæmpelse varetages af Hammel Maskinstation. Det har, som 

bekendt, været en usædvanlig mild vinter, hvor der ikke har været behov for snerydning 
eller saltning. En enkelt dag/nat, var der isslag, men det blev vurderet, at det milde vejr, 
hurtigt ville smelte dette. 

  
Det skal for god ordens skyld fastslås, at bestyrelsen er enig i, at vi i år, ikke havde behov 
for saltning/snerydning. 
 

• Sankt Hans arrangement på legepladsen regnede væk i år. Vi arbejde på, at vejret i år bliver 
bedre, så vi kan afholde en hyggelig Sankt Hans. Og vi håber selvfølgelig på stor opbakning 
til dette arrangement. 
 

• Planerne for året 2012 er, som nævn tidligere, rensning af rendestensbrøndene, plantning af 
enkelte træer/buske, og træbeskyttelse af legeredskaberne. 
 
Edvard og Knud arbejder videre på vores ”velkomstbrev”/historie om Ryttervej. 
 
Øvrige forslag til 2012 er selvfølgelig meget velkomne. 


