
 
Referat fra ordinær generalforsamling:  
Grundejerforeningen Ryttervej – Hammel 
Kulturhuset Inside d. 18.04.2007 
 
 
 
1. Valg af dirigent 
 
 Helge Haurum (nr. 57) blev valgt. 
 
 
2. Bestyrelsens beretning. 
 
 Flemming lagde ud med de vise ord: 
 "Det kan anbefales, at deltage i bestyrelsesarbejdet" 
  
 Der blev nævnt eksempler på sager, som bestyrelsen har arbejdet med i løbet af året: 
 

• Rådgivningsfirmaet COWI har lavet et eftersyn af asfalten på Ryttervej og på det 
grundlag er der udarbejdet en rapport. 
Konklusionen på rapporten var, at asfalten var lidt blød, men at den fuldt ud lever 
op til alle forskrifter. 
 

• Depotkassen til post er flyttet fra pladsen ved nr. 49 til området ved frugttræerne.  
 
• Der er tegnet en ulykkesforsikring, som dækker personskader på vores fælles  

 områder. 
 

• Snerydningen varetages fortsat af Hammel maskinstation. 
 Dog med et par tilføjelser:  

Stien mellem nr. 47 og nr. 49 ud til den offentlige cykelsti samt parkeringspladsen 
mellem rækkehusene og Vesterbo. Begge områder bliver fremover også ryddet for 
sne. 

   
• Græsslåning af vores fælles græsarealer varetages i år af Palle Hansen.  

 (bror til Henrik Hansen nr. 63) 
 Antal klipninger går fra 10 til 15 gange årligt, idet bestyrelsen forventer en langt 
større aktivitet på vores fællesområde. 

  Derudover vil Henrik Hansen slå udvalgte områder med vores fælles 
  græstrimmer.   

 
• PT arbejder bestyrelsen med, at sikre færdslen ved ind/udkørslen til Vesterbo. 

 Forslag til forbedringer: 
- Hajtænder i begge retninger 
- Optegning af blå stribe i højre side til cykellister. 
- Etablering af rundkørsel 
 
Punktet tages med under eventuelt.  



  
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 
    
  Søren Sloth fremlagde revideret regnskab. 
 Der er et fint overskud på Budgettet. 
 Saltoen er PT på 122.620 kr. 

Indestående beløb i vejfonden er flyttet over på en højrentekonto, som giver en langt 
bedre rente på 4,52 %. 
 

 
 
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmer. 
  

a. ændring af paragraf § 12 stk. 4 
b. ændring af paragraf § 19 stk. 3  

 
Begge forslag blev trukket tilbage, og fortsætter derfor uændret.  
 
 
 

5. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 
   
 Budgettet blev godkendt, og kontingentet til grundejerforeningen er fortsat  

på 1000 kr.  
 
 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.  
  
 Nye medlemmer i bestyrelsen:  
 

Flemming Skov (nr. 25) 
 Michael Linnebjerg (nr. 65)  
 Pernille Jørgensen (nr. 3) 
 Rasmus Christiansen (nr. 37) suppleant  
  
 Flemming G. Sørensen fortsætter som formand i bestyrelsen. 

Anne Mette Dahl fortsætter medlem af bestyrelsen. 
  

 En stor tak til Tina, Søren, Michael og Ulrik for deres arbejdsindsats i bestyrelsen.  
 
 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 
 Peter Møller Nielsen (nr. 17) fortsætter som revisor 
 Helge Haurum (nr. 57) blev valgt som revisorsuppleant  
 
 
 
8. Eventuelt. 
 

A. Nyt fra det grønne udvalg: 
Llegeplads udvalget og det grønne udvalg er slået sammen, og består nu af  
Marianne Pedersen (nr. 69), Lone Madsen  (nr. 63) og Søren Sloth (nr.52). 



 
På det lille græsareal ud for Lis Mikkelsen, skal der placeres en "udkiks" bænk,  
ydermere er der plantet 3 frugttræer samt 5 rododendron.   
 
Nede på det store fællesareal bliver der opsat fælles Borde og bænke.  
Derudover skal der laves en jordvold, hvor i der skal gå et stort "lege" rør igennem. 
  
Via en infomail bliver der indkaldt til 2 fælles arbejdsdage. 
Datoerne er foreløbig fastsat til henholdsvis d. 09/6 - 10/6 og 23/6 – 24/6.  
 
 
B. færdsel ved ind/udkørslen til Vesterbo: 
 
Området er meget farligt idet bilister, som kommer fra Søndermarken og kører videre  
op ad Ryttervej, ofte skråner ind mod venstre i "rundkørslen" med risiko for at ramme  
cykellister, som kommer kørerne i modsatte retning.   
 
Indkomne forslag til forbedring: 
 
• Etablering af cykelsti/gåsti i brosten omkring "rundkørslen".  
• Hele "Rundkørslen" laves i brosten. 
 

Bestyrelsen er i dialog med kommunen omkring problemet, og arbejder fortsat videre 
mod en mere trafiksikker løsning. 
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