
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 03.10.2019 eksternt referat

Til stede:
Anders, Betty, Heidi, Jan, Predrag, Johannes, Kim, John, Eva
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent: Eva (Hvis der er nye punkter tager 
vi dem her.)

Lars Have 719 (fra containergården) er inviteret til første del af mødet til drøftelse 
vedrørende containergården, vinterbeskæring m.v.

 Lars har udsendt forslag til udbygning og hegnssætning m.v. til containergården 
inkl. budget for 2020. Lars tilbyder at være tovholder på projektet med assistance 
fra Andre’ og andre.

 Vi gennemgik Lars’ forslag
 Beslutning: Vi skal i første omgang undersøge om vi må lave udvidelsen for 

kommunen samt undersøge hvilke krav der vil komme for affaldshåndtering 
fremover. Heidi er ansvarlig for dette. Vi drøfter budgettet, når vi skal drøfte 
foreningens samlede budget.

 Lars spørger til afhentning af haveaffald, der i en afgrænset periode til vinter kan 
lægges ud på afmærkede områder på containerpladsen. Dette vil så blive fjernet 
efterfølgende, som det har været praksis tidligere år. Beslutning: Vi aftaler at dette 
er ok, og at det vil blive meldt ud via hjemmeside og Facebook. Medieudvalget 
sørger for dette i samarbejde med Lars.

 Vinterbeskæring: Beslutning: Der vil blive fastlagt en dato i januar, tidsrummet vil 
blive 9.00 -16.00. Dato vil blive meldt ud. Deltagelse i vinterbeskæring tæller som 
deltagelse i arbejdsdag og folk skal melde sig til ift. planlægning. Lars og Andre’ 
kommunikerer ud vedrørende dette i samarbejde med Anders.

 Vi drøftede utæthed i taget i foreningshuset. Lars og Andre vil undersøge det i 
kommende weekend. Deres arbejde er værdsat.

2. Godkendelse af sidste referat
- Godkendt.

3. Orientering fra formanden
- Flemming er trådt ud af bestyrelsen pga. manglende tid. John indtræder i 

bestyrelsen frem til generalforsamlingen. 
- Have X har klaget over have X. De ønsker at mødes med 

forretningsudvalget med henblik på ekskludering, og har tilsendt en liste 
med observationer. De har tidligere indsendt underskriftindsamling, men 
de trak dengang klagen tilbage, da der blev involveret advokat. 
Beslutning: sæsonen slutter nu og derfor vil bestyrelsen ikke gøre noget 
ved det p.t. Vi vil være opmærksom på sagen i kommende sæson. 
Forretningsudvalget svarer ovenstående til have X



- Have X er markeret på google maps som udlejning. Anders har skrevet til 
vedkommende at udlejning er eksklusionsgrund. Havelejer har svaret er 
grunden til dette er, at det letter proceduren for levering af varer. Det lader 
til at huset benyttes af en anden en havelejer. Anders varetager den 
fortsatte kommunikation.

- Kontakt til kommunen vedrørende det fredede egetræ overgår til Betty.
- Diplomer til jubilarerne (jubilæumsfesten). John har dem med d.d. men de 

skal printes og i ramme. Predrag printer og Betty køber rammer. Betty 
varetager tilsending/overdragelse. Vi drøftede desuden opfølgning på 
præmier og fulgte op på løse ender ift. dette.

- Vi har modtaget brev fra kommunen, der har skrevet til to havelejere, X og 
X, der har boet her hele året. 

- Der har være møde i Teknik og miljøudvalget i kommunen. Referat ligger 
på kommunens hjemmeside. Fremover sørger Anders og jan for at 
sådanne referater sendes ud til bestyrelsen. Flere foreninger i kredsen er 
blevet indkaldt til møder med kommunen. Kommunen har skrevet at de har
sendt breve til vores e-boks. Anders har bedt kommunen om at skrive til 
forretningsudvalget fremover. Jan vil gerne undersøge, hvad der står i 
planloven vedrørende regler i lokalplan og ophold i kolonihaver. Kredsen 
har oplyst at kommunen nu taler temalokalplaner, hvilket betyder at alle 
foreninger vil blive underlagt de samme bestemmelser. 

- Vandmåler: Der er ikke noget nyt. Vi drøftede rammer og regler for 
beslutning om vandmålere på hhv. generalforsamling og ekstraordinær 
generalforsamling.

4. Nyt fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg – er ved at opdatere vedtægter og ordenregler

- Der har ikke været møde i forretningsudvalget
- Eneste punkt er behandlet under orientering fra formanden

b. Driftsudvalg 
-intet nyt 

c. Byggeudvalg 
- ikke så meget aktivitet, en enkelt ansøgning om nybyggeri er under 
behandling

d. Aktivitetsudvalg
- Aktivitetsudvalget har afsluttet aktiviteter for i år. Frank m.fl. står for 
julebanko. John er bestyrelsens repræsentant i dette arbejde, og står for 
juletræ, hvis det bliver nødvendigt.

e. Medieudvalg
- Rønbladet er trykt og omdelt i september. Det er en tidskrævende 
arbejdsopgave. Vi kommer til at mangle folk til at lave Rønblad det kommende
år, da Johannes, Heidi og Lars ikke ønsker at fortsætte. Emnet skal tages op 
på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
- Det er fortsat Anders der varetager information på hjemmeside og FB, Heidi 
kommer til at overtage på sigt i samarbejde med Anders. 

f. Vandudvalg



- T.o. Jan er ikke med i dette udvalg.
- Ellers intet nyt

g. Vurderingsudvalg
-Der foretages en del vurderinger. Berit vil gerne være forkvinde for 
vurderingsudvalget. Beslutning: Berit er hermed valgt som forkvinde. Anders 
og Berit klarer overdragelse. Betty skaffer en nøgle til Berit.

h. Venteliste
-Intet nyt.

i. Containerpladsen
- Se første punkt på referatet

j. Præmiehaver
-Der har været en fin præmiehavefest. 
-Næste gang vil det være ønskværdigt med live musik.

5. Næste arbejdsdag (Anders)
- Der er p.t. kun én tilmeldt. Der er en uge til tilmeldingsfristen. Anders laver 

aftaler med tilmeldte.

6. Julebanko (John)
- Se punkt 4.d

7. Gennemgang af logbogen
- Vi gennemgik logbogen
- X har efterspurgt lejekontrakt m.m. Betty undersøger praksis om 
lejekontrakter hos kolonihaveforbundet, og kontakter lejeren.

8. Salg af grill.
- Vi udsætter salg af grill til foråret. Det er ikke lige sæson for det nu.

9. Årshjul
-Nedlukning af foreningshus. John lukker ned for vandet efter julebanko.
-Nedlukning af containergården: dato skrevet i Rønbladet.

10. evt.
 - Opkrævning for manglende deltagelse på arbejdsdag vil ske pr. 1/11.2019

- Petanque banerne trænger til en kærlig behandling. John udarbejder forslag.
- Vi drøftede at bestyrelsesarbejdet kræver mange arbejdstimer med drift, 
kontortider, udvalgsarbejde, møder m.v., og at det gør det svært at fastholde 
bestyrelsesmedlemmer. Vi vil til mødet i januar drøfte information og 
behandling af dette til generalforsamling, og vi anbefaler kommende 
bestyrelse at finde løsninger der kræver færre mødedage. Vi vil evt. tage hul
på sidstnævnte drøftelse på kommende møde.


