Andelshaveforeningen Rågårdskær.
Referat fra bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 10/08-2017 kl. 18:00 i Fælleshuset
Deltagere:

Referent:

Kenni Spuur
Carsten Larsen
Bjarne Caspersen
Benny Dunvald
Flemming Gravesen
Teddy Nielsen
Finn Wessmann

KS
CL
BC
BD
FG
TN
FW

Rikke Kofod
Vibeke Brylle

RK
VB

Afbud

Finn

1. Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.

2. Indlæg fra formanden.
Sommervirke starter på at rydde grøft søndag d.13/8 og deres formand meddeler at
det er sidste gang de vil deltage i arbejdet.
KS indkalder til fællesarbejde på vores side af grøften d. 20-8-17
Jan have 43 er ny sprøjtemand.
Bedet omkring det nye hegn på fællespladsen tilplantes i september måned.
Der mangler tilmelding til sommerfesten.
KS vil fremover passe CLs pligtformand. CL slår græsset på parkeringspladsen.
Vil foreslå at suppleanterne kun deltager til møderne hver 3. gang.
P.g.a. for lange møder.
VB mener ikke det er lovligt efter vedtægterne.

3. Indlæg fra kassereren.
Der er stadig tre der skylder foreningen penge.
Har modtaget brev fra forsikringen om ulykkeforsikring på pligtarbejde.
Politiet har i første omgang afvist vores ansøgning om videoovervågning på
parkeringspladsen. Den er anket.
Har modtaget klager over have 8 der parkere på forårsvej.
Der mangler stadig identifikation på medlemmer fra bestyrelsen til banken.
BC + BD + FW.
Ønsker om ændring af tider på leje af fælleshuset.
Og samtidig justering af priser.
CL + TN + FW laver udkast til næste møde.
Der forelå en regning til TN fra et arrangement i huset.
Denne slettes da det modregnes i det spiritus TN havde stillet til rådighed.
Fremover indkøbes al spiritus til foreningen af FG.
Honorarer til bestyrelsen udbetales fremover i december måned.

Festudvalg.
Har besluttet at der fremover holdes fest i Maj og September.
Guleærter i september.
FW undersøger muligheden hos Pind.
Efterfølgende: Pind ønsker ikke at stå for dette.

Næste års arrangementer, dato mm.
KS + FW finder datoer til næste års arrangementer.

4. Bordet rundt.
BC
Der ligger tomme flasker på parkeringspladsen.
Der plantes til september.

BD

Ingen bemærkninger.

FG

Ingen bemærkninger.

TN
Vil gerne have en liste over håndværkere vi bruger i foreningen.
Mener der er for meget sladder i krogene i foreningen.

FW
Har forespurgt på flaskecontainer, men skal kontakte kommunen.
Flere gange er der henkastet affald på parkeringspladsen og i aviscontaineren.

RK

Afbud

VB

Ingen bemærkninger.

5. Opgaver og projekter. Opdatering af Aktivitetsliste.
Aktivitetslisten gennemgået og opdateret.
FG fremlagde legeplads projektet.
Der var udsendt skitse på forhånd.
Den samlede økonomi ligner 50.000 kr.
Der indkaldes til fællesarbejde på projektet.
Der blev igen igen diskuteret veje og vejbump, uden at der kunne nås til enighed om
nået.
Stikord: Store sten. Store dæk. Nedgravede bump.
Der skal skiftes stophane på strengen i have 38.
KS: Foreslår opdeling af salen i fælleshuset med ”gardiner” til ca. 1000 kr.
Vedtaget
Diskussion om parkering af biler og trailere, samt muligheden for at ændre
placeringen af vores to containere.

6. Næste møde.
Onsdag 20-09-2017 kl. 18:00 i huset.

Mødet afsluttet kl. 19:30

