
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 07.11.2019 
Til stede: 
Anders, Heidi, Jan, Predrag, Johannes, Kim, John, Betty 
Afbud: 
Eva (syg) 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent: Anders (Hvis der er nye punkter tager 
vi dem her.) 
Godkendt 
 
2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 
 
3. Orientering fra formanden 
Der er været møder med Ballerups kolonihaver angående forberedelse til 
kommunalbestyrelsens møde om ny lokalplan. 
Foreningerne bliver individuelt kaldt til samtale med kommunen angående den nye lokalplan. 
Nogle har allerede haft møde, men vi er ikke indkaldt endnu. 
 
Vi prøver at få en varmepumpe i foreningshuset på budgettet til næste. 
 
Det er foreslået at vi sætter kameraovervågning på containergården. 
Betty vil undersøge hvad der er lovligt. 
 
4. Nyt fra udvalgene: 
a. Forretningsudvalg – er ved at opdatere vedtægter og ordenregler 
Ingen møder siden sidst. Anders vil have et udkast klar inden nytår. 
 
b. Driftsudvalg 
Vi (Betty) hyrer folk (på sælgers regning) til at rydde en have så den er klar til salg. 
 
Egetræet er ikke fredet. Betty undersøger hvad det koster at få beskæret. 
 
Jan kontakter Ulrik mht. dræn på Tyttebær alle 
 
c. Byggeudvalg 
Intet usædvanligt at berette. 
 
d. Aktivitetsudvalg 
Har afleveret regnskab med et lille overskud som overføres til næste år. 
Har afviklet fest for de frivillige. 
 
e. Medieudvalg 



Johannes undersøger om vi må lægge billederne fra fra jubilæumsfesten og andre billeder 
på vores hjemmeside.  
 
f. Vandudvalg 
Intet at berette. 
 
g. Vurderingsudvalg 
Berit har overtaget posten som formand. 
 
h. Venteliste 
Vi accepterer at køber udenfor ventelisten køber et hus, selvom det skal vurderes igen, fordi 
det allerede har været præsenteret for den eksisterende venteliste. 
 
i. Containerpladsen 
Kommunen har ingen faste planer om ny/udvidet sortering, men de vil gerne have os som 
forsøgsordning. Vi er interesseret i at høre nærmere, og hvad de økonomiske konsekvenser 
er. Heidi informerer Lars, som vi håber vil overtage sagen. Johannes vil gerne deltage i et 
møde med kommunen. 
 
Vores (Lars’) foreslåede udvidelse af containerpladsen er godkendt af kommunen. 
 
j. Præmiehaver 
Intet at berette. 
 
5. Den ekstra arbejdsdag - opfølgning (Anders) 
Kun 2 var tilmeldt, og én mødte op. Vi tilbød denne ekstra arbejdsdag fordi de to ordinære 
arbejdsdage lå begge i en ulige uge. Derfor fik dem, der arbejder i ulige uger nu en mulighed 
for at deltage. 
Med den ringe interesse vil vi ikke gentage dette næste år. Vi kompenserer via 
vinterbeskæringen i de år hvor sommerarbejdsdagene ligge i “samme” uge, hvilket de ikke 
gør til næste år. 
 
6. Julebanko (John) 
John, Henrik Dencker og Frank (plus vedhæng) står for arrangementet. Der er styr på det. Vi 
starter kl. 13. 
“Annoncetekst”: Kom og hyg som vi plejer. Det er kød-præmier, så vent med at fylde 
fryseren. 
Ca slut ved 17-18-tiden... 
Sendes ud som mail og slås op på facebook og hjemmeside. Vi bruger evt. tilbagemeldinger 
på mail til at tjekke om vi har fået indtastet de korrekte emailadresser i vores 
medlemskartotek. 
 
7. Giftfri Have 
Johannes fortalte om “Giftfri Have”, og en enig bestyrelse gav grønt lys for han tilmelder 
Rønhøjgård denne “forening”. Det er gratis. 
 



8. Gennemgang af logbogen 
Ingen sager  
 
9. Salg af grill. (udsat til foråret) 
 
10. Årshjul 
Vi snakkede om et indkommet forslag til vedtægtsændringer angående oprettelse af 
mobilpay. Betty undersøger med banken om det kan oprettes med vores vedtægter og 
hvilke vedtægtsændringer der skal til. 
 
11. Ideer til lettelse af arbejdsbyrden for bestyrelsesmedlemmerne. 
Færre kontorvagter. 
Bedre hjemmeside. 
Lettelse af driften. Hyre “pensionister” til at gå rundt som uvildigt driftsudvalg. 
http://lejenpensionist.dk John kontakter dem. 
Formand for vurderingsudvalg er udenfor bestyrelsen. 
 
12. evt. 
Vi snakkede om, hvem der er på valg, og hvem der genopstiller til generalforsamlingen. 
 
 
Mødet sluttede kl. 21:19. 

http://lejenpensionist.dk/

