Bestyrelsesreferat Rønhøjgård 02.05.2018

Gæstepunkt med Wendie
Wendie. Afsat 25.000 til aktiviteter. 10.000 børneaktiviter 10.000 til andet. Opponerer imod at være
sat under administration.
Henrik svarer: Beløb styres fra bestyrelsens kasse. For at have styr på bilag og udgifter ifm.
aktiviteter.Det betyder ikke at aktivitets udvalget er sat under administration.
Katalin: Det besværliggør indkøb til aktiviteter.
Betty: Betty deltog ikke i møde i aktivitetsudvalget. Har forhørt sig omkring pengene. Der skal
være styr på hvad pengene bliver brugt til. Pengene skal hvile i sig selv. Regnskabet skal gå i 0.
Aktivitets udvalget må bruge de penge de vil, så længe de selv tjener dem ind via aktiviteterne. De
penge der lægges ud fra bestyrelsen, skal retur når året er omme. Bestyrelsen afholdder
omkostningerne ifm. Sankt Hans.
Henrik: 10.000 er øremærket til børneaktiviteter. Dette beløb har ikke indflydelse på aktivitets drift.
Betty: Det betyder ikke at det skal gå i 0, og det betyder ikke noget at der enten er et lille overskud
eller underskud.
Frank: Hvis Katalin åbner en konto, hvor der bliver sat f.eks. 25.000 ind til aktiviteter. De 10.000 til
børn er extra ordinært. Det burde være en god løsning.
Konklusion: Der bliver sat 10000 ind på konto som Katalin administrere.Der bliver løbende aftalt
med kasserer Betty, omkring yderligere beløb.Aftaler at pengene ikke skal gå til indkøb af inventar,
medmindre andet er aftalt.
Pkt.1
Godkendelse af referat:
Pkt.2
Repræsentantskabsmøde......Kirsten holm genvalgt som formand. Snak om vurderinger. Kurser for
vurdering, onsdagskurser 17.30 – 20.00 2 onsdage i maj og juni. Erfaringskurser.
Brev fra kommunen ang. bjørneklør. Mangler foto der viser hvor. Teddy og Henrik går en tur på
fællesareal og undersøger hvor. Kommunen har syltet det fra naturstyrelsen. Bestyrelsen har først
fået besked omkring 30 april.Gravmann's bunke efterladt. Bliver undersøgt.
Naturerhvervsstyrelsen. Lejekontrakt på HF jord. Jan og Anders læser igennem og fortæller på
næste møde.
Lån af foreningshus 1ste sept. Giver besked om at huset er ledigt.
24/3 2019 er der generalforsamling på tapeten.
Kontor vagter: der er planlagt til og med juli mdr.
Jubilæumsfond: Pål og Charlotte, John og Lotte , Jette have174 og Jan Nielsen have128. Vi
forventer detaljeret forslag og budget.

Lars Ottosens indlæg :
Sankt Hans , man må begynde at lægge på pladsen 1 måned før dvs. fra d. 23 maj. Lars foreslår at

Han og André bygger bålet. Formuler tekst og send til Anders.
Foreningshus om vinteren. Det roder med gamle madrester, og andet. Alle rydder op efter
bestyrelses møder om vinteren.
Container til jern mangler bund. Bekymring for korrodering af sider og medfølgende kollaps af
conmtainer. Bliver undersøgt.
Affaldssortering: Skal deerindskrænkes til hus affald eller skal vi udvide sortering i takt med
bestemmelser? Det tager vi når det bliver aktuelt.
Lars og André undersøger omkostninger af en evt. udvidelse af containerplads mhp. ny skurvogn og
placering.
Prøver at indføre 3 mand på vagt om søndagen i stedet for 2.
Traktor..... det undersøges om der kan blive råd.
Fælles arbejdskraft. Hvor er bestyrelsen? Folk ønsker bestyrelsesmedlemmer er mere synlige ved
fælles arbejdsdage også på containerpladsen. Beskæring på fællesarealerne er bestyrelsens ansvar at
dette bliver udført.
Pkt. 3
Se aktivitets udvalgets kommentar. Der er ikke sket noget særligt. Ingen udgifter endnu, kun
indtægter i form af haveleje. Opsparing på ca. 1.7 mill. Inkl. henlæggelser, f.eks. asfaltarbejder. Der
er lavet 5 års planer mht. beplantning Bruge evt bestyrelsesmøde hvor planen er hovedpunkt.
Talt med Thomas fra Arbejdernes Landsbank ang. lån til målerbrønde.
Indhentet tilbud på låse til foreningshuset. 5121 til 8 cylindere. Betty går videre med tilbuddet.
Ny printer til bestyrelses arbejde, skal bruges Af Betty. Den gamle er stået af.
Ingen restancer.
Logbogen
have 654 ændrer navn, Have 901 leje af foreningshus 24/5 kl.13, mangler depositum.
Have 666 vurdering, vurderet 1. maj 2018. 122 salg af have, Forslag om billeder af bestyrelses
medlemmer på hjemmeside. Idé vedtaget. Have 749 solgt trods vanskelig køber. Have 332
rapporterer manglende stolpe på stien.Aftalte sidste år stolper med skilt med husnumre. André
overtales til at undersøge omkostninger ifm. skiltning.
Pkt. 4
a.:
b: Der gåes igennem stier, parkeringspladser osv. Betty, Frank , Lars og André. Der gives referat.
Modtaget klage ang. hønsehold i have 432, ifølge. BK må man have 10 høns og 1 hane. Der vil
blive taget hånd om det.
c.: 12 vurderinger. Tæt på 100 på venteliste.
d.: 2 salg på vej, 1 solgt
e.: springer over

F.:
g.: givet tilladelse til bygning udenpå eksisterende hus.
h.: Opfordring til at sætte ting på hjemmesiden. Facebook???
Eventuelt :
Forslag: Hvis man ikke møder op til fælles arbejdsdag, skal der betales et beløb, f.eks. 300 kr. dvs.
man må betale sig fra ikke at deltage.
Sådan forstået af Anne Marie og Henrik
Mødet sluttede kl. 2130

