
Referat 

Rønhøjgård bestyrelsesmøde  

Dato: Tirsdag d. 9.1.2018  

Tid: Kl. 18 i foreningshuset 

 

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Jette Sanggaard (JS), Betty Kirstein (BK), Frank Andersen 
(FA), Karina Lüthmann Nielsen (KLN),  

Suppleanter: Teddy Ellingsen (TE) 

Afbud fra: Jan Pedersen (JP), Anders Henriksen (AH), Predrag Boskovic (PB), Nadja Barkani (NB), 
Eva Ulstrup (EU). 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde 
Referatet godkendt 
 

2. Meddelelser fra formanden 
Intet nyt 
 

3. Økonomi 
Der er udarbejdet nyt budget for 2018 som er udleveret til bestyrelsen.  
 

4. Orientering:  
a. Forretningsudvalg  

 
b. Driftudvalg  

 
c. Vurderingsudvalg  

 
d. Venteliste  

 
e. Salgsudvalg 

 
f. Vandudvalg 

 
g. Kloakudvalg 

 
h. Byggeudvalg 
i. Medieudvalg  

Wendie vil gerne fortsætte med at lave bladet.  
j. Præmiehaver 

 



k. Aktivitetsudvalg 
  

5. Vandmålere 

Vi har fået et budgetudkast til etablering af vandmålere fra COWI. Banken skal have et 
regnskab fra 2017 for at kunne udregne lånetilbud. BK sørger for at banken får regnskabet 
når det er klar.  

HD og FA får de sidste ting på plads og så mødes bestyrelsen og taler om hvordan forslaget 
om etablering af vandmålere skal formidles på Generalforsamlingen. 

Alle tænker over hvordan forslaget skal formidles til alle havelejerne.  

6. Generalforsamling 

På valg 

Næstformand Jette Sanggaard 

Kasserer Betty Kirstein 

Frank Andersen 

Anders Henriksen  

Nadja Barkani  

Suppleanter er også på valg. 

 

Ikke på valg 

Karina Lüthmann Nielsen 

Jan Pedersen 

Henrik Dencker 

Predrag Boskovic 

HD er begyndt at skrive et referat som skal sendes ud med indkaldelsen til 
generalforsamlingen.  



Alle bestyrelsesmedlemmer bedes overveje om der er noget de synes skal med i 
beretningen og sende det til Henrik. 

Søndag d. 25.3.2018 kl. 10 på Tapeten. 

7. Facebook v. Jette 

Der er stort set ingen aktivitet på vores Facebook-profil, men på siden, ”Vi hjælper 
hinanden” er der megen aktivitet. Der drøftes også emner som er ude over dens 
oprindelige fokus, fx spørgsmål om hækkehøjder. 

KLN og AH kigger på om der kan ændres nogle indstillinger på Sommerbyen Rønhøjgård så 
almindelige menneskers opslags kan ses.  

8. Arbejdsdag 
Der er vinterbeskæring på lørdag. Se facebook og hjemmesiden. 
 

9. Arbejdsliste 
10. Rønhøjgård mails 
11. Grønne arealer  
12. Logbog 
13. Årshjul 

I oktober/november skal der opsættes en pæl for enden af hver sti med anvisning af hvor 
vinterbeskæring skal lægges. 
I år 2018 er der nyindflytterdage søndag d. 10.juni og 9. september. 
 

14. Eksklusioner 
 

15. Nyindflytterdag  
Det skal være bestyrelsen som afholder de to nyindflytterdage.  
I år 2018 er der nyindflytterdage søndag d. 10.juni og 9. september. 
 

16. Julebanko  
Det var en rigtig hyggelig dag og det er tilsyneladende bedre at afholde julebanko kl. 13 
frem for kl. 10.  
 

17. Eventuelt 

 

 


