Rønhøjgård bestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag den 6.6. 2017
Tid: Kl. 18 i foreningshuset

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

1. Arbejdernes Landsbank, filialdirektør Thomas Larsen kommer til mødet kl. 18 for at tale om
finansiering af vandmålere i Rønhøjgård
Der er tre lånemuligheder i forbindelse med lån til vandmåler på ca. 10.000 kr.
Bestyrelsen går ud og indhenter tilbud på opsætning af vandmåler og kontakter så Arbejdernes
Landsbank for at få konkrete lånetilbud.
2. Sankt Hans aften
Aktivitetsudvalgets budget – er det et lån eller ej
Det er ikke et lån, der er afsat 25.000 kr. til aktiviteter i foreningen om året.
Aktivitetsudvalget vil gerne have hjælp af bestyrelsen til Sankt Hans i form af teltopsætning og
nedtagning, samt 2-3 personer til at hjælpe med at transportere ting fra foreningshuset til teltet og
retur.
Bestyrelsen sætter telt op dagen før
Telt torsdag: HD, NB, FA, TE
Sankt Hans: TE
Telt ned lørdag: HD, WA, NB
3. Arbejdsdagen d. 27.5 og næste arbejdsdag
Rigtig fin arbejdsdag, hyggeligt med pølser og hygge bagefter.
Der ses på forskellige løsninger i forhold til at vedligeholde perlesten på parkeringspladserne.
Der er påbegyndt en ny liste over ting der skal laves til næste arbejdsdag. Hvis der er nogen der har
noget så send det til JS.
4. Diskussion af hvor mange handicapskilte der kan være på hver sti.

Bestyrelsen har enstemmigt vedtaget, at der ikke er grænser for hvor mange handicapskilte, der
kan være til hver sti.
5. Driftudvalg
Stitilsyn
Der er tilsyn en gang om måneden og de uger der er, varsles i Rønbladet.
Første uge i hver måned fra 1.5-1.10.
Første stitilsyn torsdag d. 8.6
6. Kontortider - nye påtegnelser
Listen over kontortider er opdateret.
7. Tjek på venteliste (oversigt), og får "venterne" besked?
Ja og ja. Alle på ventelisten har modtaget link direkte til ventelisten, så de har adgang til en altid
opdateret status. Indtil videre er der kun 3 huse som er sendt ud til ventelisten.
8. Referater fra bestyrelsesmøderne skal ud i 3 skabe
FORSLAG: førstkommende kontorvagter sætter referatet ud den første søndag i de 3 skabe, og
Anders sætter dem på hjemmesiden, STRAKS.
KL printer referatet ud og lægger 3 stk. på bordet på kontoret og så sætter kontorvagterne dem ud i
skabene.
9. Referat fra generalforsamlingen skal ud, hvordan?
Generalforsamlingsreferatet kommer ud som en del af Rønbladet.
10. HD har været i banken og forbundet med ovennævnte
Der er styr på alt det formelle.
11. Foreningshuset: tag og væg mod syd skal repareres
HD og TE indhenter tilbud.
HD og JS sørger for at der bliver ryddet op i gården ved foreningshuset.
12. Præmiehaver info. af Jan
HD og JP har møde med sidste års præmiemodtagere fra 2016 d. 8.6 og det hele sættes i gang.
13. Høns og haner i foreningen
Der er ingen restriktioner i Rønhøjgård, reglerne for Ballerup kommune skal følges.
14. Logbog
15. Eventuelt
WA foreslår at man laver grupper på hver sti som på skift skal sørge for at rydde op på stien.

Vi har modtaget et nyhedsbrev fra kolonihaveforbundet om vi ønsker at være med i en næralarm
som handler om forsikring, overvågning og alarm.
Containergården har tilsendt en ønskeseddel.
BK har spurgt til hvem der skal godkende regninger fra renovationen – Det skal Lars.
Det må være Henka der skal sørge for at sansegyngen sættes forsvarligt fast.
HD kontakter Henka og beder dem om at få tingene bragt i orden.
TE undersøger pris på omlægning af låse og nye nøgler til foreningshuset.

Næste møde er torsdag d. 6.7 kl. 18 i foreningshuset.

