
Rønhøjgård bestyrelsesmøde 

Dato: Torsdag den 6.7. 2017

Tid: Kl. 18 i foreningshuset

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Anders Henriksen (AH), Predrag Boskovic (PB),
Frank Andersen (FA), Betty Kirstein (BK), Jan Pedersen (JP), Nadja Barkani (NB), Jette 
Sanggaard (JS)

Suppleanter: Teddy Ellingsen (TE) (ikke mødt)

Afbud fra: Wendie Andersen (WA), Karina Lüthmann Nielsen (KLN), Eva Ulstrup (EU).

1. Godkendelse af referat fra 6.6.2007
BE var ikke udeblevet, men kom ikke pga. en misforståelse i mødeindkaldelsen. 
Ellers ingen kommentarer, og referatet godkendt.

2. Arbejdsliste – gennemgang af arbejdsopgaver fra sidst
Udførte opgaver blev afkrydset.

3. Driften
Det blev præciseret at 2. påmindelse, hvor havelejer får 1 uge til udbedre det 
påtalte – ellers pålægges en bod, skal sendes til havelejers hjemmeadresse.
Driftsudvalget sætter sig sammen og bliver enige om, hvordan 2. rykker 
formuleres, og hvordan driften skal køres.

Tilbud på asfaltreparation af vejene
HD fremlagde tlibud fra JM Brolægning & Entreprise Aps:
18.500,- for reparation af alle vejene.
Det blev besluttet at takke ja til det tilbud.

Ballerup kommune mangler stadig at svare ang. løse grene på Ågerupvej.

4. Økonomi og regnskab 
Status blev fremlagt og der er ingen poster, som overskrider budgettet.

5. Vandmåler
HD fremlagde priser og udfordringer med indendørs målere.
Det blev enstemmigt besluttet at vi går efter en løsning, hvor alt vand, der løber
ind til haven, bliver målt.

6. Opsigelse af medlemmer pga. manglende betaling af leje
Forretningsudvalget fremlagde forslag om eksklusion af havelejer, og det blev 
enstemmigt godkendt af bestyrelsen.
Et par havelejere er i restance og disse sager vil bliver overdraget til advokaten



7. Klager: Skriftlig klage fra en hel sti over en havelejer, og endnu en 
klage over en anden have
Bestyrelsen indstiller til vores advokat, at begge haver skal ekskluderes, da den 
uacceptable opførsel har stået på i måneder, endda år, og haverne har fået flere
advarsler.

8. Vedtægter
Driftsudvalget skal sørge for at forstykkerne overholder vedtægterne og ikke 
bliver privatiseret.

9. Skorstensfejer
Vi har fået en ny skorstensfejer. Dette skal opdateres på hjemmesiden og i 
Rønbladet.

10.Venteliste
Diskussion af præcision af regler. De bliver opdateret på hjemmesiden.

11.Rønbladet
Der blev påpeget en del rettelser til Rønbladet.
Derudover er der mange roser til det nye blad.

12.Omlægning af låse i foreningshuset v. TE
Vi afventer tilbagemelding fra TE

13.Forsvundne ølankre
Det er noteret at 2 ankre er blevet tømt – vi ved ikke af hvem.

14.Logbogen
Alle bestyrelsesmedlemmer gennemgik logbogen for evt. udestående opgaver.

15.Plan for hvem der laver kaffe osv.
Det blev besluttet at alle deltager i oprydningen efter bestyrelsesmøderne

16.Evt.
Formen på bestyrelsesmøderne blev diskuteret.
Vi skal have tilføjet følgende faste punkter.
- Meddelelser fra formanden
- Meddelelser fra udvalgene
- Økonomi
- Årshjul

Præmiehaver
Der er lavet aftale med havekonsulenten.

Frivillige inviteres med til præmiefesten igen i år. Nogen har hørt rygter om at 
de skulle inviteres til en anden fest i stedet for, men det er ikke korrekt.



Foreningstelefoner. 
Det blev gennemgået, hvem der har telefoner. Vi beslutter på næste møde, 
hvem der skal have telefoner, så vi kan opsige de abonnementer, som ikke 
bruges.

Generalforsamlingen bliver 25. marts 2018 på Tapeten.

Mødet sluttede kl. 22:18.

Næste møde er mandag d. 7.8 kl. 18 i foreningshuset. 


