
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 04.11.2020 internt referat 
Deltagere: 
Predrag, John, Johannes, Betty, Jan, Heidi, Anders 
 
Afbud: 
Kim, Eva 
 
Dagsorden og referat: 
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1. Godkendelse af 
dagsorden og valg af 
referent 

Godkendt og Anders blev valgt. 

2. Godkendelse af sidste 
referat  

Godkendt 

3. Orientering fra formanden  Tilbud om tyverialarmer sættes på hjemmeside 
forudsat at det er tale om specialtilbud for vores 
medlemmer. 
Formanden gennemgik en sag angående 
nabostridighed. 
Lokalplanen vedtages først i slutningen af december 
(d. 22.) 
 

4. Regnskab/økonomi Vi har undersøgt foreningens og bestyrelsens 
forsikringsforhold. Vi er godt forsikret. Betty sender 
forsikringspapirerne til Anders. 

5. Generalforsamling  Den er fortsat udsat på ubestemt tid. Vi følger med i, 
hvad Kolonihaveforbundet anbefaler og tillader. 
Vi har booket lokale til næste års generalforsamling 
søndag d. 28. marts. (Vi krydser fingre for at vi må 
afholde generalforsamling til den tid). 
Tidsfrist for indkomne forslag er som sædvanlig d. 10. 
januar jvf. vedtægterne. 

6. Nyt fra udvalgene  

a. Forretningsudvalget Anders opretter en speciel gruppe på google drev til 
forretningsudvalget (opbevaring af dokumenter). 
Vi har behandlet en sag angående dispensation. 
Jan udarbejder en dispensationsansøgning og sender 
den til Anders inden den sendes til kommunen.. 

b. Driftsudvalget Intet at berette 

c. Byggeudvalget Intet at berette 
d. Aktivitetsudvalget Intet at berette 

e. Medieudvalget Intet at berette 
f. Vandudvalg Der er udskiftet nogle stophaner. 

Vandforbruget er lidt lavere end de sidste par år. 
g. Vandmålere Tilbuddet, som blev indhentet til generalforsamlingen i 

marts, gælder kun i år. Vi skal indhente en ny pris 
næste år. 

h. Vurderingsudvalget Der er lidt mere travlt end de andre år. 
Vi vurderer ikke i december. 



 
Mødet sluttede kl. 20:41. 
Næste møde er torsdag d. 7. januar 
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i. Venteliste Der er også lidt mere travlt end de andre år. 

Forbundet har endnu ikke svaret på alle vores 
spørgsmål ang. regler. 

j. Salg Vi tænker på at offentliggøre handler - fornavne og 
havenr - så alle kan sige velkommen til de nye 
medlemmer. 

k. Containergården Overvågning? Betty har kontakt med Lars. 

l. Vedligehold af 
fællesarealer 

Vi har fået tilbud på at lægge nyt tag på 
foreningshuset. 
Predrag og John kigger på taget inden vi tager stilling 
hvad vi gør. 

m. Præmiehaver Ikke relevant i år 
7. Logbog Intet at berette 
8. Årshjul Vinterbeskæring: Lars kommer med forslag 
9. Evt. Intet ført til referat. 


