
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård
Ekstern referat 02092021 
Til stede: Anders, Betty, Heidi, Eva, Johannes, Predrag, John, Jan
Afbud: Kim

1. Godkendelse af 
dagsorden – valg af 
referent 

Betty er ordstyrer
Eva er referent

2. Godkendelse af sidste 
referat

Godkendt
Betty har skrevet til x, de har ikke svaret. 
Forretningsudvalget følger op.

3. Orientering 
fra formanden

Opfølgning på opgaver - hvordan gør vi?
Eva har lavet et dokument. Link i internt 
refererat.

Mundtlig henvendelse fra en havelejer der 
påtænker at købe el-bil. Han spørger om han 
må parkere på forstykket. Det kan vi ikke 
tillade ud fra vedtægterne eller lokalplanen. 
Vi anbefaler, at den nye bestyrelse tager 
stilling til hvordan det skal løses på sigt. Betty
spørger forbundet.

Henvendelse fra x m.fl. angående støj fra x.  
Anders sender en skriftlig advarsel til ham.

x klager desuden over x, der er larm og de 
mener ikke, at det er havelejeren. 
Forretningsudvalget Henvender sig til 
havelejeren, og følger op på det.

Spørgsmål fra Ole Sauer om en 13-årig må 
skrives på kontrakt. Nej, man skal være 
myndig for at stå på kontrakten. 

Der er klager over larm fra basketball spil på 
parkeringspladsen på x. Forretningsudvalget 
skriver til dem x om at de må stille 
basketballnettet i egen have eller spille på 
basketballbanen nede på Grantofteskolen.

Larm fra Materielgården: Vi er i dialog med 
dem og Forretningsudvalget skriver til dem 
om problemet, samt at vi fortsætter dialogen 
når sæsonen starter, eventuelt med 
inddragelse af kommunen.



Der har været repræsentantskabsmøde i 
Kredsen. Berit har lovet at sende referat. 
Anders videresender det til bestyrelsen, når 
han har modtaget fra Berit.

4. Regnskab/økonomi
 

Det kører planmæssigt.

5. Generalforsamling Hvis der ikke bliver valgt en ny formand for 
foreningen, bliver foreningen sat under 
kolonihaveforbundets administration. Hvis vi 
ikke finder en formand, kommer vi under 
administration af kredsen, og de udpeger et 
forretningsudvalg, som består af nuværende 
formand, næstformand og kasserer der så 
skal indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling igen og igen indtil vi finder 
en formand. Det vil være ret problematisk for 
foreningens drift. Desuden vil det være 
økonomisk dyrt. 

Ift. praktisk: bestyrelsen mødes 8.45: se 
huskeliste for detaljer.
Anders har fået en henvendelse fra 
dirigenten, der vil udarbejde en køreplan. 
Forretningsudvalget sørger for forberedende 
kommunikation med ham.

Referenten efterspørger at 
generalforsamlingen bliver optaget. Betty 
prøver at finde en løsning.

Anders sender oplysninger om dirigent og 
referent til Betty ift. honorering.

Generalforsamlingen 2022 er fastsat til 
søndag d. 27/3 på Tapeten.

6. Arbejdsdag Blev aflyst efter samtale mellem 
forretningsudvalget og Berit, der nu er med i 
udvalget for vedligeholdelse. Berit vil skrive 
ud og efterspørge frivillige ved akutte 
opgaver. Anders vil 

Fra referat 4/6 2020:
Husk: Forslag om at holde fire arbejdsdage 
fremadrettet, samt en samlet afslutningsfest 
for alle fire arbejdsdage.

7. Nyt fra udvalgene: a. Ulovligt opførte hegn: Der er registreret 



a. Forretningsudvalg

b. Driftsudvalg

c. Byggeudvalg

d. Aktivitetsudvalg

e. Medieudvalg

f. Vandudvalg

g. Vurderingsudvalg

h. Venteliste

i. Containerpladsen

j. Præmiehaver

k. Vandmåler

l. Salgsudvalg: 

hegn, og der skal følges op. Opgaven overgår 
til kommende bestyrelse. 

b. x (eller x): han er fire gange blevet pålagt 
opgaver vedrørende sti. Han har ikke gjort 
det, der er blevet pålagt: han har ordnet dele 
af stien, men ikke den hele trods 
henvendelser. Han får en bod hvis det ikke er 
gjort lørdag. Der er to på Brombær alle der 
skal have mail. 
Vi kan konstatere at driften har fungeret 
uensartet.

c. Intet nyt.
d. Det har været en god sæson med fine 
tilbagemeldinger. Der mangler et enkelt 
arrangement 18/9, samt evalueringsmøde.
e. Anders sender et nyhedsbrev ud efter 
generalforsamlingen.
f. intet nyt
g. Der vil nok komme stigning i gebyr for 
vurdering, da der fremadrettet skal tre 
vurderingsmænd/kvinder på opgaverne.

h. Anders orienterer om diverse sager knyttet
til vurdering og salg. Der er solgt 15 haver. 
Rækkefølgen på ventelisten skal opdateres.

j. Der har været havevandring i søndags. Det 
var en fin dag med 25 fremmødte. Heidi var 
eneste fremmødte fra bestyrelsen. 
Fremadrettet skal vi huske at kommunikere 
både ud til havelejerne og internt i 
bestyrelsen, så vi kommer flere fremmødte. 

Ift. præmiehavefesten d. 25/9. Heidi har lavet 
diplomer og indkøber rammer. Jan bestiller 
mad m.m.
Johannes, Betty, og Eva kan møde fredag 
formiddag kl. 10 og stille borde op. Jan 
undersøger om vi kan få adgang samt og 
sende info om bordopstilling antal, duge. 
Hestholm står for drikkevarer m.m. Heidi og 
Anders møder fredag eftermiddag til 
bordopdækning. Fra bestyrelsen kommer 
Heidi (1), Betty (2), Jan (1). De nye 
bestyrelsesmedlemmer bliver også inviteret. 



Jan taler med Hestholm om oprydning. Heidi 
er kontaktperson ift. Hestholm og forplejning, 
mens Jan er bortrejst.
                   

8. Gennemgang af 
logbogen/henvendelser til
bestyrelsen
9. evt.   Vi holder et social arrangement/middag for 

nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.


