
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 1.5.2019, eksternt referat 
 
Tilstede: Ulrik, John, Predrag, Johannes, Jan, Anders, Betty, Eva, Kim, Heidi, John 
Afbud: Flemming 
 
 

1 Godkendelse af dagsorden – valg af referent: Eva 

2 Godkendelse af sidste referat: Vi skal have udskrevet referat og sat i mappe i 
foreningshuset.  

• Ulrik printer og arkiverer referater fremover 

Kommentarer til sidste mødes referat: 
• Anders har telefon 

• Berit og Michael er fortsat med i vurderingsudvalget 

• Frank, og John og Henrik er ikke med i vandmålerudvalget længere. Udvalget fortsætter med Kim, 
Jette, Predrag, Jan, Mogens, Betty 

• I referatet fra sidst burde der stå vandmålerudvalg i punkt 5. 

 

3 Orientering fra formanden – Hvad er der sket siden sidst. Jette fra vandudvalget er 
inviteret til at komme og give status på, hvor langt udvalget er med arbejdet.   

• Formanden har forberedt arbejdsdagen, det er til punkt senere. 

• Jette Sanggård var inviteret til i dag, men kunne desværre ikke komme 

• Der har været en henvendelse om have til salg, med en havelejer, der ville have penge under 
bordet. Forretningsudvalget tager kontakt til ham, og forklarer ham reglerne. Hvis han ikke vil 
lytte melder bestyrelsen ham til politiet. 

4 Økonomi/regnskab v. Betty 
• Ingen særlige bemærkninger så tidligt på regnskabsåret. Det kører fint. 

• Der er brugt meget vand i april 

5 Nyt fra udvalgene:  

A. Forretningsudvalg: Ulrik  
• Ingen kommentarer, der har endnu ikke været møde 

 

B. Driftsudvalg: Betty  
• Vi fordeler driften i tre grupper, og tager første runde af drift i starten af maj og tager invitationen 

til arbejdsdagen med på denne runde. 

• Vi går runde cirka hver 6. uge. 

• Ulrik printer invitationer og lægger dem i foreningshuset.  

• Ulrik printer driftsskemaer og lægger dem i foreningshuset. 

• Ulrik udsender områderne internt i udvalget 

C. Byggeudvalg m. Kloakering: Jan   
• Jan nævner en sag, X, der ikke kan behandles, da mappen er tom. Jan følger op på det. 

• Have X: Jan er i gang med at undersøge om den private del er kloakeret. 

• Kloakken ved stien ud for have X, men der synker gruset, så det tyder på brud. Ulrik og Predrag ser 
på det. 

D. Aktivitetsudvalg: Betty (kontaktperson) 
• Det kører så vidt vi ved. 

• Stor ros for deres flagrejsningsarrangement 

K. Medieudvalg: Anders  



• Forslag om at printe A3 papirer til udhængs skabene og containergården om kontaktinformation 
for formænd for centrale udvalg fx byggeudvalg. Johannes og Heidi får printet, lamineret og 
hænger dem ud. 

• På Facebook er der blevet spurgt hvornår Rønbladet kommer.  

• Bladudvalget er godt i gang. De har talt med Wendy og har fået en digital version af sidste blad. 
De har desuden kontakt til trykkeriet. Det foreslås at lave det som A4, da det er billigere. De har 
fundet et layout vi kan bruge fremover. De har møde på mandag og vil derfor drøfte den videre 
produktion. Betty sender dem også tekst vedrørende driften. De arbejder videre på sagen. 

F. Vandudvalg:  
• Predag og Kim er i dette udvalg. Predrag har endnu ikke fået overlevering fra Frank. Jenø bistår 

udvalget (Tak! Det er værdsat). 

• Betty undersøger om vi kan lave et VVS-abonnement ift. vandkontrol i vintersæsonen 

G. Vurderingsudvalg: Anders  
• Der har været vurderet 13 haver, seks mere er på vej 

• Vi sender to ny vurderingsfolk på kursus i maj. Så er der seks vurderingsmænd/kvinder. 

• Vedrørende venteliste: Anders beskriver en udfordring knyttet til vurdering og salgsproces af en 
have, hvor der har været udfordringer knyttet til salg af løsøre og dårlig tone m.m. Vi drøfter det 
som principiel sag på næste møde 

H. Containerpladsen: Flemming  
•  Briefing fra Ulrik: Containerpladsen mangler frivillige. Anders tager kontakt til Lars/Andre´ og 

lægger en forespørgsel på hjemmesiden og Facebook snarest. 

• Hvis der ikke kommer frivillige må vi nøjes med at have åbnet om søndage. 

K. Jubilæumsudvalg: John 
• John viser program. Der kommer børnedag med diverse aktiviteter. Jubilæumsteltet åbner kl. 18. 

Tre-retters menu. Live-band om aftenen. John orienterer om diverse. 

J. Præmiehaver 
• Ingen bemærkninger 

J. Vandmålerudvalg 
• Vi håber, at der vil komme repræsentanter fx Jette, næste gang. Ulrik tager kontakt. 

 

6 Etablering af ad hoc drænudvalg ang. parkeringsplads i afdeling 0.  
• Jan og Ulrik tager kontakt med Jette, og får indhentet tilbud.  

7 Etablering af udvalg ang. trailerparkering og udvidelse/fornyelse af containergård. 
• Lars fra containergården er med i dette udvalg, og er i gang med at undersøge/indhente tilbud og 

evt. sikring af pladsen. 

• Flemming fra bestyrelsen er med i udvalget. Heidi bistår vedrørende økonomi. 

• Vi bliver nok fremover forpligtiget til en højere grad af sortering pga. politiske beslutning. 

8 Kontorvagter – Vi skal have besat de sidste få vagter der er tilbage 
• Eva har sendt en oversigt ud så tiderne er på plads. 

 

8.a Gennemgang af logbog 
• Betty tager sig af X 

9 Udkast til nyhedsbrev fra bestyrelsen 
• Ulrik og Johannes er i gang. 

10 Hjemmeside Opdatering af info om bestyrelser og kontakttidspunkter.  Opfølgning fra 
sidste møde. 

• Sendes til Anders. Dette koordineres med de infoskilte Johannes og Heidi står for jf. 5.K 

11 Arbejdsdag i slut maj: Her skal der tales om arbejdsopgaver samt festen efterfølgende 
• Ulrik har i samarbejde med Andre og Lars lavet en liste med 12 punkter der skal laves.  

• Ekstrapunkter er træer ved foreningshuset, samt græsset og kanten til petanque banen. 



• Til næste arbejdsdag tager vi stolperne ved stier samt dækselbrønde på græsset. 

• Vi skal huske at notere hvem der deltager, også på selve dagen. 

• Der er tradition for at købe kurve der trækkes lod om. Betty køber kurve. 

• Vi bør tilføje på invitationen at det koster 200 ikke at deltage samt at de kan tilføje deres mail. Eva 
retter det og sender til Ulrik. 

• Invitationen bliver delt ud i postkasserne i starten af maj af driftsudvalget, samt lægges på 
hjemmesiden og Facebook (Anders). Arbejdsopgaver vil også blive lagt på hjemmeside/Facebook. 

• Ad hoc udvalg: Betty, Predrag, Jan, Ulrik. 

12 Sankt hans: Vi skal starte forberedelse på Sankt 
• Anders er tovholder på teltet 

• Aktivitetsudvalget står for selve arrangementet  

13 Vedligeholdelsesplan 2025: Processen for denne – hvordan kommer vi videre 
• Der er igangsat arbejde på at lave en mere langsigtet vedligeholdelsesplan. Vi drøfter det videre 

næste møde og Ulrik laver et oplæg, og havelejere 

14 Videre arbejde med vedtægter: Hvordan kommer vi videre med dette punkt 
• Forretningsudvalget arbejde videre med det udkast der allerede er. (Det skal bl.a. tilpasses den 

lokalplan der kommer, så begrebet gårdrum udskiftes med forstykke. Vi drøfter det senere på 
sæsonen. 

15 Økonomi for jubilæumsfonden: Vi talte om sidst at John vil komme med information 
om denne.  

• Er blevet drøftet 

 

16 Årshjul 
• Vi gennemgik punkter for de kommende måneder. 

• Anders sender årshjulet ud internt i bestyrelsen 

17 Evt. 
• Vi evaluerede mødekulturen og synes det fungerer fint. 

• Heidi køber mad til mødet i juni. Betty til mødet i Juli. 

 
 


