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Referat
Rønhøjgård bestyrelsesmøde
Dato: Torsdag d. 5.10.2017
Tid: Kl. 18 i foreningshuset

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

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden







VI har fået henvendelse om BBR fra Egedal kommune om et stykke jord vi har fået tildelt.
Vi kan svare at der intet er ift. til BBR da der ikke er strøm, kloak eller lignende. JS svarer
dem.
En havelejer kontakter fortsat vores revisor. Revisor har bedt Kasserer BK og formand HD
at holde møde med revisoren om dette.
Kommunen meddeler at vi mangler 39 kloakeringer de ikke har fået registreret. Sidste år
sendte vi breve ud til dem der manglede. HD har bedt dem skrive hvilke havenumre. JP
overtager sagen.
Lokalplan for kolonihave: godkendelse er blevet udsat til foråret 2018.

3. Økonomi
 Intet nyt
4. Orientering:
a. Forretningsudvalg
Der er fem eksklusioner under afvikling.
Klager fra og om havelejere diskuteret.
b. Driftudvalg
c. Vurderingsudvalg
d. Venteliste
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Salgsudvalg
Vandudvalg
Kloakudvalg
Byggeudvalg
Medieudvalg
Præmiehaver
Aktivitetsudvalg

5. Vandmåler





Vi har fået to udkast til tilbud fra COWI, som vi også samarbejdede med i kloakarbejdet
a. Om udbud, foto-registrering og projektering
b. Byggeledelse, tilsyn og afleveringsforretning
Tilbuddene er uden gravearbejdet og selve vandmålerne.
HD vil give dem tegninger over ventiler og stikledninger
Vi skal melde tilbage med vores ønsker til ændring af teksterne. Vi havde en lang diskussion
om valg af rådgivere, mulige måder at lave overslag på

6. Arbejdsdag
7. Arbejdsliste
8. Rønhøjgård mails
9. Grønne arealer
10. Ventelisten
11. Logbog
12. Årshjul
Julebanko – HD har skrevet til Højvænge og afventer svar.
13. Eventuelt
 Præmiehavefest:
 Efter præmiehavefesten skrev formanden fra Hestholm, at det havde været en
hyggelig fest, MEN at de ikke synes vi har bidraget nok til de praktiske opgaver
f.eks. oprydning. JP er enig i dette. Hun forslår, at vi betaler for de praktiske
køkkenhjælpere, idet Hestholm stillede med mange hjælpere fra foreningen.
Det vil vi gerne betale, det er under det afsatte budget.
 Desuden, at de gerne vil holde det til næste år, men at de vil stå for det og så deler
vi udgifterne.

