
Bestyrelsens beretning om 2017 
Fremlagt på generalforsamlingen i 2018 

Der har været afholdt bestyrelsesmøder i januar, april og oktober 2017 og derudover februar 
2018. I denne beretning skitseres de væsentligste drøftelser og beslutninger. 
 
Økonomiske besparelser 
Vi har siden bebyggelsens etablering betalt for strømforbrug til antenneanlæg. Den stigende 
udgift på omtrent 1.000 kr per år består primært af gebyrer og afgifter, da anlægget i sig selv 
bruger meget lidt strøm. Det er nu lykkedes at få afklaret, at vi ikke behøver at blive afregnet 
dette strømforbrug. Vi sparer dermed denne udgift fremover. 
 
I samme boldgade er vores webhotel (hosting af roennebaerhaven.dk) hos One.com blevet 
nedgraderet til lavest mulige abonnement med en varig besparelse til følge. 
 
Bankskift blev udført for at spare de ca. 1.000 kr per år vi tidligere har betalt i grundgebyr 
hos Nykredit. Nu er vi skiftet til Nordea, hvor vi sparer dette grundgebyr og samtidig får en 
bedre netbank (ifølge kassereren). 
 
Tiltag 
Markering af striber på parkeringspladsen blev udført i april 2017, selvom beslutningen blev 
truffet allerede tilbage på generalforsamlingen i 2016. De 8 nu markerede parkeringspladser 
skaber mere konsekvent plads til 8 parkerede biler. 
 
Sandkassen fik udskiftet kanten, da den gamle var råden. I sommeren fik sandkassen 
selskab af en gravko til børn. Desværre har den vist sig at være af for dårlig kvalitet, da den 
allerede er noget medtaget. Bestyrelsen arbejder på en udskiftning af gravkoen samt 
gyngerne. 
 
Nabohjælp blev en del af foreningen. Et skilt blev indkøbt og opført ved indgangen til 
bebyggelsen foran nr. 1. Udover skiltet er 6 husstande tilmeldt ordningen, som muliggør let 
og enkel advisering om ferier, observationer osv. Bestyrelsen opfordrer andre interesserede 
til at melde sig ind. Flere øjne øger bevågenheden og mindsker risikoen for indbrud. 
 
En Facebook-gruppe blev oprettet efter ønske fra flere beboere. Gruppen har siden sin 
etablering i efteråret kastet 5 opslag af sig af forskellig karakter. Gruppen er et lukket forum 
kun for beboere og er tænkt som supplement til den allerede eksisterende kommunikation 
via e-mail og via personlig kontakt. 
 
Beplantning på diget foran #1 er fjernet af kommunen. Kommunen har ansvaret for 
beplantning på diget og træerne på grønningen. Fra indersiden af diget (mod husmuren) er 
det den enkelte husstand, der forestår vedligeholdet. Græsset på grønningen indtil 
ydersiden af diget vedligeholdes af Den Fælles Grundejerforening Ryget Skovby (DFGRS). 
 



Beslutninger/drøftelser 
Som drøftet på generalforsamlingen i 2017 skulle kloaknettet undersøges i forhold til 
overdragelse til Forsyningen. Denne proces klarlagde at Forsyningen krævede en 
omkostningstung udskiftning af en række dæksler til en større diameter, før de ville fortsætte 
overdragelsesprocessen. Bestyrelsen har besluttet at droppe projektet, og vi beholder altså 
kloaknettet på egne hænder. 
 
Træet ved parkeringspladsen i hjørnet mellem #24 og #23 blev påkørt af en lastbil og 
beskadiget. Den faglige vurdering af Sitas var at træet på sigt ville dø, og en fuld erstatning 
burde kræves. Skadevolderens forsikringsselskab udbetalte 37.500 kr, som nu fremgår af 
regnskabet og er henlagt til senere udskiftning af træet. 
 
På generalforsamlingen 2017 skiftede formandsposten fra Knud til Rasmus og i den 
forbindelse har der været en overdragelse. Dels er både digitale og analoge dokumenter 
flyttet og diverse adgange til webhotel osv. overdraget. I den forbindelse har bestyrelsen nu 
etableret et digitalt arkiv, hvor tidligere såvel som fremtidige dokumenter kan arkiveres til 
eventuel brug for den til enhver tid siddende bestyrelse. Det er ligeledes i dette arkiv at alle 
foreningens medlemmer har adgang til udvalgte dokumenter herunder kontaktlisten (via link 
fra hjemmesiden). 
 
Beboerudskiftning 
Nye beboere er kommet til i 2017. Det gælder nr. 18, 3, 6, 17. 
I 2018 gælder det per dags dato nr. 24 og 13. 
 
Arrangementer 
Vejfesten d. 12. august var en succes trods den høje luftfugtighed.  
 
Havedag d. 10. september var en succes med stor tilslutning. Der blev ordnet mange 
praktiske ting på træer, hæk, befæstning og legepladsen. 
 
Sædvanen tro var der gløgg og æbleskiver i carporten i nr. 24 d. 3. december. Mange 
smagte den hjemmelavede gløgg og må tilpasse sig en muligvis justeret tradition nu når 
Knud fraflytter. 
 
Fastelavn d. 11. februar 2018 var også en succes trods snevejr. Tønden blev smadret og 
bollerne spist. 
 
Således berettet af 
Rasmus Trock Kinnerup (nr. 21), formand 
2018-02-20 


