
Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 10.02.2022. Eksternt referat.

Deltagere: Vibeke, Heidi, Kirsten, John, Eva

Afbud: Anders, Bettina, Betty

Referent: Eva

1. Godkendelse af dagsorden og
valg af referent

Godkendt.

0. Godkendelse af sidste
referat 

0. Orientering fra formanden Vedr. mail fra Have x, der har sendt brev med en række
punkter herunder manglende referat fra generalforsamling
og manglende nyhedsbrev. Vibeke har talt i tlf. med
hende.  Vibeke vil henvende sig til hende igen og få
hendes postadresse, så vi sikrer at vi har hendes adresse
fremover (hun er fritaget fra digitalpost). Flere af de
øvrige punkter i mailen vedrører drift og andre
arbejdsområder, der i forvejen skal drøftes når sæsonen
starter.

Vibeke er i gang med at revidere foreningens postliste for
at sikre at mailadresser m.v. er retvisende.

0. Regnskab/budget Vi gennemgik de budgetpunkter der resterer fra
budgetmøde 23/1 -2022.

Der er besluttet en budgetramme på 150.000 til
containergården til bl.a. mandskabsvogn og diverse
nyanskaffelser knyttet til containergården. Dette beløb er
blevet hensat over en årrække. Indkøb af poster der
overstiger 10.000 skal aftales med en repræsentant for
bestyrelsen.

Vibeke får en revisor til at se budgettet igennem. Derefter
rundsender hun til bestyrelsen. Alle
bestyrelsesmedlemmer melder tilbage pr. mail om de kan
godkende budgettet

0. Generalforsamling Drøftes på møde d.28/2

0. Nyt fra udvalgene Drøftes på møde d.28/2

a. Forretningsudvalget
b. Driftsudvalget
c. Byggeudvalget



d. Aktivitetsudvalget
e. Medieudvalget
f. Vandudvalg
g. Vandmålere
h. Vurderingsudvalget
i. Venteliste

j. Salg
k. Udvalg for
vedligeholdelse og grønne
områder.
l. Vedligehold af
fællesarealer
m. Præmiehaver

0. Procedure vedr.
mødeindkaldelse

Dagsorden sendes fremover ud senest fire dag før
bestyrelsesmøde. Hvis nogle har forslag til dagsorden
eller relevante bilag sendes disse direkte til formanden,
-IKKE til hele bestyrelsen. Fremover vil Eva og Vibeke
sørge for at sende indkaldelse med bilag til bestyrelsen i
en fælles mail.

0. Årshjul Drøftes på møde d.28/2
0. Evt.

Næste møde med fokus på generalforsamlingen d.28/2 17.30. Vibeke sørger for mad.
Dagsorden sendes ud senest 24/2.

På bestyrelsens vegne.


