
Rytterparkens Hus- og Grundejerforening: Noter fra generalforsamlingen 18. juli 

2015. 

Udpluk fra formandens beretning: 

Herfra skal lyde et varmt velkommen til de nye medlemmer i Rytterparken. 3 huse har skiftet ejere 

siden sidste års generalforsamling. 

Periodens aktiviteter: Den 27. september skulle badebroen tages op, men på grund af højvande 

blev det udskudt en uge. Trods højvande igen også denne dag lykkedes det denne gang at få broen 

ind på tørt land. Efter strabadserne serverede Ellen og Bjarne – som traditionen nu næsten byder – 

pølser og drikkevarer. TAK! 

2. maj blev badebroen under meget besvær sat i vandet igen. Aldrig har så mange hjulpet til, og 

aldrig før har det drillet så meget. Dels ramte vi ind i nogle store sten i havbunden og dels var 

vandet ekstremt koldt, så koldt at vi måtte skiftes til at komme op af vandet for at få lidt varme i 

kroppen. Ud kom broen dog – aldrig har Ellen og Bjarnes varme mad efterfølgende været så 

tiltrængt! 

Skt. Hans blev fejret trods et noget mindre bål end normalt. Der var ca. 60 fremmødte, og der blev 

serveret pølser og drikkevarer. Birgit og Svend sang for i fin stil. Gunnar måtte gå brandvagt længe 

efter, for trods bålets lidenhed var der nogle store kævler i dets midte, som brændte i rigtig mange 

timer. Tak til Gunnar for brandvagt og for oprydning på pladsen dagen efter. 

Ud over ovennævnte begivenheder, som jo er årligt tilbagevendende, skal følgende nævnes: Der 

har været afholdt 3 bestyrelsesmøder – 3 gange har flittige folk med trailer, skovle og river 

repareret vejen med asfaltgranulat – kloakkerne langs Rytterparken er blevet renset (til dette 

formål har foreningen indkøbt en speciel renseskovl). 

I juni blev der lagt ny asfaltbelægning på Rytterparken samt etableret en plads til ekstra 

asfaltgranulat, og det er til fri afbenyttelse, så alle kan hjælpe til med at vedligeholde vejene. Det 

er længe siden, at vejene har været i så god stand som netop nu. Dette skal gerne holde længe, så 

KØR FORSIGTIGT MAX. 20 KM/T !! 

Bækken: Der er som sædvanlig mange, der ikke får den renset op. Vi kan kun opfordre jer til at få 

det gjort. Vi har kontaktet kommunen for at få dem til at oprense stykket fra Strandvejen ned til 

stranden, men de mener ikke, at det er deres bord. Vi opgiver ikke så let, så vi forfølger sagen. 

Strandarealet bliver slået af kommunen 3 gange i løbet af sommeren, og skraldespandene bliver 

tømt en gang om ugen. 

Til slut en tak til alle, der deltager i broopsætning/indtagning, reparation af vejene og oprydning på 

bålpladsen. 



Udpluk fra generalforsamlingen: 

Kjeld Eskildsen blev foreslået og valgt til dirigent. 

Formandens beretning og årets regnskab blev godkendt. 

Kontingentet til grundejerforeningen blev igen fastsat til 350 kr. 

Niels Bredkær-Sørensen ønskede ikke genvalg til formandsposten, og da ingen havde meldt sig i 

forvejen og ingen heller ønskede på selve generalforsamlingen at lade sig opstille, endte det med, 

at Mogens Jørgensen accepterede at overgå fra posten som ”menigt” bestyrelsesmedlem til at 

overtage formandsposten. Hans plads i bestyrelsen for foreløbigt 1 år overtages så af Preben Høj 

Larsen (Ryttervej 3). 

Ellen Winther og Henrik Vosegaard blev genvalgt til bestyrelsen. 

Karsten Krogh blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen. 

Ib Larsen og John Haugaard blev genvalgt som revisorer. 

Bjarne Winther blev genvalgt som revisorsuppleant. 

Karsten Krogh og Pia Hamborg meldte sig til at indtræde i festudvalget til afløsning for Ole og 

Birthe, som har ”udstået” deres 2-årige periode – stor tak til dem for deres indsats. 


