Bestyrelsesreferat Rønhøjgård 07.06.2018
Deltagere: Henrik, Betty, Predrag, Ulrik, Jan, Teddy, Frank, Anders
Afbud fra: Eva, Anne-Marie
1. Godkendelse af sidste referat
Vedrørende gæstepunktet med Wendie: Katalin har fået 10.000,- og der står ca. 5.000,- på
bankkontoen. Det er det beløb de p.t. har til løbende udgifter.
Punkt. 4.b: Det Predrag og ikke Frank.
Logbogen: Det var den rettelse til hvilke haver, der ønskede vurdering.
2. Meddelelser fra formanden
Nogle beboere fra Højvænget er interesseret i at sætte deres del af stykket mod motorvejen i stand.
De vil komme med et tilbud om at etablere en sti. Vi afventer en meterpris før vi kan tage stilling til
om vi vil være en del af projektet.
Henrik snakker med Jette om det passer med hendes planer for vores del af området.
Henrik gennemgik hvad der blev lavet (og ikke lavet) på arbejdsdagen.
Vi finder ud af, hvem i vores forening der har trailer, så de kan være med til at retablere
trailerpladserne på næste arbejdsdag. Henrik laver et udkast til en annonce.
Der manglede nogle indkøb til arbejdsdagen, men det blev reddet på dagen.
Der var 55 tilmeldte.
Jan, Frank, Betty og Henrik deltog i mødet angående Skt. Hans. Det var et godt møde.
Der er opfølgende møde d. 14/6 kl. 19.00.
Vi har velkomstmøde for nye lejere d. 10/6 kl. 13. Henrik og Betty deltager fra bestyrelsen.
Ulrik og Jan har gennemlæst vores lejekontrakt med ministeriet. Der er nogle detaljer angående
lejestigning, som Betty skal se.
Jubilæums-udvalg
Frank snakker med John, Pål, Jette, Jan og deltager i første møde.
3. Økonomi
Betty har snakket med banken angående lån til etablering af vandmålere. Vi kan kun få et lån til
foreningen og ikke individuelle lån til hver lejer.
Arbejdsdagen kostede 13.000,- og det er indenfor budgettet.
Der er budgetopfølgning d. 30/6.
Vandforbruget i maj var meget højere end det plejer at være. Det skyldes det gode vejr og to brud på
vandledningen.
4. Orientering
a. Forretningsudvalget
Har et møde med en have der holder flere dyr, end der er tilladt, hvilket har affødt en masse klager.

b: Logbog
Klage over misligeholdt have.
Der mangler sten på en sti (sikkert flere).
En have har en skade (fugl) der generer. Henrik undersøger.
c: Drift
61 haver har fået en påtale. Der mangler at blive gået drift i område 400, 500 og 700.
Der bliver skrevet til 3 misligeholdte huse om en møde med forretningsudvalget.
d: Vurderinger og ventelisten
I år har vi indtil nu haft 16 vurderinger, 3 på vej. Vi har 90 på venteliste.
e: Salgsudvalget
10 huse er solgt i år.
f: Vandudvalg
I maj havde vi brud 2 steder.
g: Byggeudvalg.
Intet til referat.
h: Kloaktilslutning
En have mangler brønd. Gravmand mødte ikke op til mødet angående dette, så vi tilbageholder
stadig bankgarantien.
i: Medier
Betty sender input til Anders angående hvordan hjemmesiden kan se ud.
j: Årshjul
Jan kontakter Hestholm angående præmiehavefest og forbereder nominering og snakker med Berit.
Eventuelt:
Arbejdsdagen gik godt.
Betty finder ud af om kolonihaveforbundet har en vejledning angående GDPR.
Mødeindkaldelsen var sent ude.
Sidste referat kom meget sent.
Mødet sluttede kl. 21.47.
Referent: Anders

