
Referat 

Rønhøjgård bestyrelsesmøde  

Dato: Torsdag d. 14.9.2017  

Tid: Kl. 18 i foreningshuset 

 

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Jan Pedersen (JP), Karina Lüthmann Nielsen (KLN), Jette 
Sanggaard (JS), Betty Kirstein (BK), Nadja Barkani (NB), Anders Henriksen (AH) 

Suppleanter: Wendie Andersen (WA) 

Afbud fra: Eva Ulstrup (EU), Predrag Boskovic (PB), Frank Andersen (FA), Teddy Ellingsen (TE) 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet er godkendt.  
 

2. Meddelelser fra formanden 
Der er vurderingskursus d. 27.9, 4.10 og 11.10 hvor alle nye vurderingsmænd kan deltage.  

HD har modtaget referat fra kredsmøde vest. 
Kolonihaveforbundet flytter fra Brønshøj til Herlev og lukker 15.9-18.9.2017. Vurderingssystemet er 
lukket fra fredag d. 5.9.2017 og det bliver meddelt når det åbnes igen.  
Vi har fået besked fra Egedal kommune pga. det lille stykke jord vi har fået, det grønne område ved 
motorvejen, det ligger i Egedal kommune. HD skriver til Egedal kommune og spørger om vi må 
opsætte hegn ud mod motorvejen.  
JS kommunikerer med Egedal kommune ang. drift af området.  
WA ser på priser på trafikspejl til afd. B. 
 

3. Økonomi 
BK har fået en regning på et handicapskilt. BK videregiver regningen til den have som har bestilt 
det. 
BK har modtaget en regning fra Henry Andersen inkl. fjernelse af afklip fra arbejdsdagen. 
HD ringer og rykker Henry Andersen vedr. afhentning i forbindelse med arbejdsdagen, det er nu 
hentet.   
BK har lavet et budget til den 31.8.2017 som er udleveret, siden er kredskontingent betalt.  
 

4. Orientering:  
a. Forretningsudvalg 

 

b. Driftudvalg  
HD, NB, WA arbejder på at simplificere skrivelsen til havelejerne der ikke overholder 
reglerne. 
 

c. Vurderingsudvalg  



Der har været 33 vurderinger i år.  
 

d. Venteliste  
11 huse har været igennem ventelisten, hvoraf 8 er blevet solgt til fuld pris. De 3 andre er 
blevet eller vil blive solgt udenfor ventelisten. Derudover er der 3 huse som næsten lige er 
sat til salg på ventelisten, og et mere er på vej. 
Der er ingen krav til sælgers salgsmateriale til ventelisten i forbindelse med salg af have. 
 

e. Salgsudvalg 
Der er solgt 17 haver i år.  
 

f. Vandudvalg 
Der er hængt oversigt over vandforbrug i udhængsskabene.  
 

g. Kloakudvalg 
Fristen for at tilslutte kloak er 31.12.2017. JP skriver til de få, der ikke er tilsluttet endnu.  
 

h. Byggeudvalg 
Der er tre der har fået godkendelse til at bygge.  
 

i. Medieudvalg  
HD har sendt jagtdatoer til Wendie, KLN har skrevet datoerne på Facebook og sendt dem til 
AH så han kan lægge dem på hjemmesiden.  
KLN skriver til havelejer ang. handicapskilt.  
Rønbladet er i trykken.   
 

j. Præmiehaver 
Der er præmiehavefest 30. september i Hestholm for de inviterede.  
JP har hentet præmier til præmietagerne.  
JP har fået tilmeldinger fra deltagerne og der deltager 26 fra Rønhøjgård og 28 fra 
Hestholm. 
 

k. Aktivitetsudvalg 
Der er en kalender for næste års aktiviteter i Rønbladet.  

 

5. Vandmåler 

HD har holdt møde med COWI d. 8.9. Tilbud med udbudsmateriale og et tilbud på tilsyn afventes.  

6. Arbejdsdag 
Der mangler at blive klippet rundt om containergården. Der er efterfølgende blevet klippet omkring 
legepladsen. Der mangler at blive malet ved foreningshuset.  
 

7. Frivilligfest/sommerfest – afslutningsfest evt. på kineseren 
Lars står for det og der er styr på det.  
 

8. Rønhøjgård mails 



AH laver et oplæg om mails samt koder  
 

9. Årshjul 
Julebanko – HD har skrevet til Højvænge og afventer svar.  

 
10. Handicapskilte 

Alle haveforeningsmedlemmer der har brug for et handicapskilt kan få opsat et, alle udgifter i 
forbindelse hermed afholdes af havelejer. Skiltet opsættes af foreningen.  

 
11. Eventuelt 

Vurderingstekst til evaluering – byggestop. Vurderingsfolkene skal være obs på at der ikke er 

byggestop. 

 

 

Mødet sluttede kl. 22.30 

Næste møde er torsdag d. 5.10.2017 

 


