
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 13.01.2022 eksternt referat
Deltagere:
John, Betty, Heidi, Anders, Vibeke, Kirsten, Bettina, Eva

Afbud: Ingen

Dagsorden og referat:

1. Godkendelse af
dagsorden og valg af
referent

Godkendt og Anders blev valgt.

2. Godkendelse af sidste
referat

Godkendt

3. Orientering fra
formanden

Der ryger nogle finker af panden - både når vi skriver og
taler sammen.

Vi aftaler at vi vil være opmærksom på at holde en pæn
tone når vi kommunikerer med hinanden - både skriftligt
og mundtligt.

Hvis man ønsker svar på mail mails skal man skrive det i
mailen.

Vibeke besvarer kontakt@ronhojgaard.dk
Vi nedlægger emailadresserne
forretningsudvalget@ronhojgaard.dk
og kloakudvalget@ronhojgaard.dk

Vi diskuterede hvem der bruger private tlfnr. i
foreningsarbejdet. Det fortsætter som hidtil.

Vi har fået penge fra “Borgermillionen” til “biodiversitet”.
Vibeke skriver til Johannes som er primus motor på
projektet.

Vi følger op HENKA for vi er ikke enige med dem om
tilstanden af legepladsen.

Defekt brønd i afd. B: André sørger for at den bliver
ordnet. Vi forventer en pris på ca. 10.000,-.

4. Regnskab/økonomi Aktivitetsudvalgets pengekasse er er afleveret tilbage til
aktivitetsudvalget.
Ellers intet at berette

5. Generalforsamling Indkomne forslag modtaget senest d 10. jan. 2022 er
blevet sendt til hele bestyrelsen til gennemlæsning.
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Vibeke har fået tilbud på asfaltbump: 20.000,- ex. moms
pr. bump. Vi skal have 8. Det er samme type som på
Højvænget, men til 20 km/t.

Vi har fået et oplæg fra Unopark ang. parkeringskontrol.
Vi diskuterede regler for bødeopkrævning for trailere. De
skal være i overensstemmelse med ordensreglerne.

Forventet ikrafttræden 1. juni. Nærmere info følger på
hjemmesiden.

Status på det nye foreningshus:
Arbejdsgruppen har sendt en dispensationsansøgning til
kommunen ang. placering på det grønne område nede
mod motorvejen. Vi afventer svar.

Anders er tovholder på ny vedtægt ang. støj. De der
havde en interesse i dette på sidste generalforsamling vil
blive kontaktet med henblik på at formulere en ny
vedtægt.

6. Nyt fra udvalgene

a.
Forretningsudvalget

Intet at berette

b. Driftsudvalget Intet at berette

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

e. Medieudvalget Intet at berette
f. Vandudvalg John gennemgik foreningens vandforbrug i forbindelse

med de seneste vandsprængninger.
Vi diskuterede om dem der har haft sprængninger skal
pålægges en bod - enten afhængig af det vi har rimelig
dokumentation for, eller et fast beløb. Vi kom ikke til
nogen konklusion, men afventer flere detaljerede tal fra
John angående de enkelte brud.

g. Vandmålere Se ovenfor

h.
Vurderingsudvalget

Intet ført til referat

i. Venteliste Anders taler med Waitley ang. evt. drift af ventelisten

j. Salg Intet ført til referat
k. Containergården Information omkring mødet med Containerudvalget.
l. Vedligehold af
fællesarealer

Intet ført til referat

m. Præmiehaver Intet at berette
7. Logbog
8. Årshjul
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9. Evt. Kirsten gav en kort opdatering fra kredsen og
Kolonihaveforbundet. Vibeke og Anders deltager i mødet
med kommunen d. 24. februar ang. ny lokalplan.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag d. 10. februar
Der er budgetmøde søndag d. 23. januar.

På bestyrelsens vegne.
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