Rønhøjgård bestyrelsesmøde
Dato: Torsdag den 08.05. 2017
Tid: Kl. 18 i foreningshuset

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Jan Pedersen (JP), Anders Henriksen (AH), Karina Lüthmann
Nielsen (KLN), Betty Kirstein (BK), Frank Andersen (FA), Predrag Boskovic (PB)
Suppleanter: Eva Ulstrup (EU)
Afbud fra: Jette Sanggaard (JS), Wendie Andersen (WA), Teddy Ellingsen (TE), Nadja Barkani (NB)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet er godkendt.
Kommentar til sidste referat ang. arbejdsgang i forbindelse med udsendelse af dagsorden
mm.: Senest 8 dage før mødet sender Karina dagsorden ud til alle, indkommer emner efter
denne dag, kommer det under eventuelt.
2. Nøgler og tlf. til Rønhøjgård
Henrik: 27 83 86 23
Anders: 31 36 97 28
HD har indhentet 3 tilbud på omkodning af dørlåse
1. Omlægning af cylindre 1000 kr. pr. lås og 200 kr. pr. nøgle.
2. Plastbrik: opstart 15.000 kr. Derefter 6000 kr. pr. dør og 50 kr. pr. brik.
3. Nyt system: en nøgle med elektronik. 3000 kr. pr. dør plus 200 kr. pr. nøgle.
Service: 1000 kr. pr. år.
Binau Frederikssundsvej Brønshøj
FA foreslår at der købes 3 hængelåse og beslag som sættes på kontoret og til begge døre
ind til bestyrelsens rum. Bestyrelsen er enig om, at dette er den rette løsning så FA sætter
det i værk.
3. Arbejdsdagen d. 27.5 inkl. køb af værktøj til
Der afholdes møde i uge 20.
4. Venteliste
Opskrivningen er nu overstået og ventelisten er opdateret og sendt ud til alle på
ventelisten, så de ved hvad nr. de står.
Der er lavet nye sedler til nye sælgere med information om hvad de skal gøre.
AH har overtaget ventelisten.
Der er både en intern og en ekstern venteliste. Eksisterende havelejere kommer før
eksterne på ventelisten.
Opskrivning til den interne venteliste følger samme regler som den eksterne.

5. Orientering fra udvalg
Vandudvalget: Der er to der har fået skiftet stophaner.
Der er brugt 5905 kubikmeter vand fra 1.1.17-30.4.17 april. Det er 1555
kubikmeter mere end samme periode sidste år, det har kostet 70.000 kr.
mere. Det besluttes at bestyrelsen slår vandforbrug og pris op i udhænget
hver måned.
Vurderingsudvalget: der har været 9 vurderinger i år og der er 4-5 på vej.
Byggeudvalget: HD og JP går en tur og kigger på byggeprojekter.
Grundplanstegninger er stort set færdige for afd. A og der begyndes på afd.
B.
Medieudvalget: Hjemmesiden med bestyrelsen er opdateret.
WA står for at lave Rønbladet.
Facebook: Ved spørgsmål som ikke kan besvares med det samme, henvises til de rette
mail-adresser i bestyrelsen.
Præmiehaver: JP og HD står for præmiehaverne. Berit vil gerne hjælpe.
Aktivitetsudvalget: Vi afventer information efter deres møde.
Foreningshuset: Der er købt to telte.
Kontakt til kredsen: Kirsten Holm og Berit er Rønhøjgårds repræsentanter, JS er suppleant.
Til kredsens ordinære repræsentantskabsmøde mandag d. 15. maj kl. 18 i Sommerbyen
Ejby deltager Kirsten Holm, Berit Eriksson og Eva Ulstrup.
Containergården: Der er kommet skilte og vand, toilet og huset er lavet. Der hænger lister
over vagter synligt. Der søges frivillige hjælpere til containergården på hjemmesiden.
6. Arbejdsseddel
Arbejdssedlen er opdateret.
7. Legeplads
Der skal laves eftersyn på legepladsen.
8. Kontorvagter
9. Eventuelt
Der er kommet en ny sansegynge op, den bliver svejset. Forsikringsselskabet betaler
tyveriet af gyngen, der er sendt pris til dem.
Der skal lægges nye trapezplader på udbygningen af foreningshuset FA og PB undersøger
det.
Mødet sluttede kl. 22.

