Referat
Rønhøjgård bestyrelsesmøde
Dato: Torsdag d. 8.2.2018
Tid: Kl. 18 i foreningshuset

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

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Godkendt
2. Meddelelser fra formanden
Der er ændret nogle kommunegrænser således at vores grønne stykke ud mod motorvejen
nu ikke længere er i Egedal kommune, men Ballerup.
Hestholm har lavet nogle regler i forbindelse med hvis ansvar vandledninger er på begge
sider af en brønd. Det tages med som forslag til ændring af vedtægter til
generalforsamlingen.
Foreningshuset er blevet repareret men ikke malet. HD har aftalt med et medlem som er
maler, at hun kigger på, hvilken farve der vil passe med den farve, vi har på huset nu.
Kolonihaveforbundet har besluttet at alle kurser nu skal arrangeres af kredsene og ikke
længere af kolonihaveforbundet. Vores kreds har besluttet at lave to kurser, et
heldagskursus og et ca. 3 timers kursus. Underviserne er fra kolonihaveforbundet.
3. Økonomi
4. Generalforsamling
På valg:
Næstformand Jette Sanggaard – modtager ikke genvalg
Kasserer Betty Kirstein – overvejer om hun skal modtage genvalg
Frank Andersen
Anders Henriksen
Nadja Barkani – modtager ikke genvalg
Karina Lüthmann Nielsen – udtræder af bestyrelsen
Suppleanter er også på valg.
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Ikke på valg
Jan Pedersen
Henrik Dencker
Predrag Boskovic

Generalforsamling søndag d. 25.3.2018 kl. 10 på Tapeten – alle fra bestyrelsen møder kl.
9.

a. Gennemgang af indkaldelse til generalforsamlingen
b. Beretningen til generalforsamlingen
Rettelser til beretningen sendes til HD som sender den rettede version til korrektur
hos KLN.
c. Regnskabet
Bestyrelsen godkender regnskabet for 2017 fra revisor.
Bestyrelsen godkender budgettet for 2018.
d. Praktik ved generalforsamlingen
Alle bestyrelsesmedlemmer møder på tapeten kl. 9.
HD har bedt Michael om at have højtalere med og at optage generalforsamlingen.
Referent til generalforsamlingen: KLN
AH skriver en seddel som kan afleveres hvorpå der skal stå: email, havenummer og
telefonnummer.
e. Forslag fra bestyrelsen
f. Bemærkninger fra bestyrelsen
5. Orientering:
a. Forretningsudvalg
b. Driftudvalg
c. Vurderingsudvalg
Der er 6 der har bedt om en vurdering.
d. Venteliste
AH slår op på hjemmesiden at vi fra i år har både en intern og en ekstern venteliste.
e. Salgsudvalg
f. Genvalg Ejendomsmægler Ole Sauer
Ole Sauer er ikke længere hos EDC men er blevet selvstændig. Det besluttes, at han
skal fortsætte som vores ejendomsmægler. AH retter tlf. nummer på hjemmesiden.
BK sørger for at der bliver udfærdiget og underskrevet en ny kontrakt med Ole.
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g. Vandudvalg
FA får en masse opkald om hjælp til lukning af vand og vandsprægninger, og så
tager han ud og hjælper.
h. Kloakudvalg
Der skal være gennemgang med Gravmand inden d. 4.4.18.
FA skriver til Gravmand at der skal findes en dato til gennemgangen.
JP har gennemgået alle de 97 haver der skulle gennemgås.
i. Byggeudvalg
j. Medieudvalg
Wendie vil stadig gerne stå for Rønbladene. Wendie har desuden besluttet at blive i
aktivitetsudvalget som tovholder.
k. Præmiehaver
l. Aktivitetsudvalg
6.
7.
8.
9.

Arbejdsdag
Grønne arealer
Logbog
Årshjul

10. Eksklusioner
11. Eventuelt

3

