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Bestyrelsesmøde nummer: 41. Dato: 27. Marts 2013  Hos: Dagny (nr. 29) 
 

Deltagere: Dagny Hejlskov, Christina Haase, Edvard Sørensen, Flemming Skov og 
 Kristian Thrane 

 
Afbud: Ingen Referent: Kristian Thrane 
 

 
1. Godkendelse af referat  

 Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 
 

2. Ryttervejs 10 års jubilæum 
 Hvis der er ildsjæle som har lyst til at påtage sig tjansen, så kom endelig frem. 

Henrik Hansen har måske allerede teltet klar  
 

 
3. Generalforsamling 

 Der afholdes generalforsamling onsdag d. 30/4 2014 kl. 20 i Inside. 

 Der uddeles indkaldelse senest d. 9/4-2014 
 Senest d. 16/4-2013, skal indkomne forslag være bestyrelsen i hænde. 

- Afleveres evt. i postkassen ved formanden i nr. 11. eller til bestyrelsesmedlemmer. 
 
 

4. Vej-belysning 
 Kristian skriver til kommunen for en status. Forventer svar inden generalforsamlingen. 

 
 
5. Hundeskoven 

 Vi vendte igen kort den nye hundeskov efter henvendelse fra en enkelt beboer. Vi 
mener stadig ikke det er en sag for bestyrelsen, idet kun en enkelt beboer har rejst 

spørgsmålet og at næsten hele bestyrelsen har deres grunde vendt imod hundeskoven 
og ikke har hørt noget nævne til den. 

 Kristian er dog alligevel i gang at høre kommunen omkring, hvad vi gøre ved fremtidige 

gener af hundeskoven. Så har vi i det mindste gjort opmærksom på os selv. 
 

 
6. Økonomi 

 Der er ikke kommet regninger ind og snerydning i januar må være lille. 
 
 

7. Hastigheden på vejen. – ”The never ending story”. 
 Kristian har rettet henvendelse til Kommunen for at høre om de har nogle skilte vi 

kunne sætte op. Så de 2 eller 3 fartbøller vi har, også fatter pointen  
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8. Legepladsen 
 Selv om vi havde havedag sidste år, hvor vi blandt andet flettede pilen til en bue-gang, 

så er fletningen ikke lykkedes helt som forventet. Edvard hører efter viden/hjælp til en 

rigtig måde at gøre dette på og hvordan vi vedligeholder det nemmest. 
 Skal vi udvide/omlægge noget af legepladsen til de helt små? 

 
 
9. Fra asfaltsti ned til legepladsen. 

Henrik Hansen ville gerne hjælpe med maskiner til at fjerne græsstykket mellem legepladsen 
og asfaltstien, som kommer ned mellem husene. Lige nu bliver græsset kørt i smadder og der 

kunne med fordel ligges sand i stedet for. Evt. fører ”stien” hele vejen på tværs af lejepladsen 
og ud til asfalten på den anden side. 
 

 
10. Ved cykelsti 

 Dræn - Edvard er i dialog med kommunen for at en evt. udbedring af denne.  
 Hybenbuske vedligeholdes af Kommunen. 

 

 
Næste bestyrelsesmøde vil være Generalforsamlingen i Inside d. 30/4 kl. 20 

Indkaldelse udsendes lige om lidt. 
 

 
_______________________________ _______________________________ 
Kristian Thrane Edvard Sørensen 

 
 

_______________________________  _______________________________ 
Christina Haase Dagny Hejlskov 

 

 
_______________________________ 

Flemming Skov 


