Andelshaveforeningen Rågårdskær.
Referat fra bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 01/06-2017 kl. 17:00 i Fælleshuset
Deltagere:

Referent:

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

KS
CL
BC
BD
FJ
TN
FW

Rikke Kofod
Vibeke Brylle

RK
VB

Afbud

Finn

1. Velkomst.
Formand bød de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen

2. Indlæg fra formanden.
Der vil blive vist fodbold i huset 3-6-17
Der etableres netværk i huset 900 kr. til mast og 100 kr. om måneden.
Der indkøbes bærbar til kontoret som kan benyttes af bestyrelsen.

3. Konstituering.
BC
BD
FJ
TN
FW

Næstformand og hjælp til TN.
Fælleshusbestyrer.
Pligtformand og indkøber.
Vicevært.
Sekretær.

Salgsteam: Formand, næstformand og kasserer.
FJ og have 64 indtræder i legepladsudvalg

4. Pligtfordeling
Listen gennemgået, og pligterne fordelt for resten af året.

5. Bordet rundt.
CL: Ønsker at leje økonomisystem til 99 kr. pr. måned
Lejeopkrævning vil fremover ske på nettet.
Mulighed for forskellige intervaller for betaling.

Vedtaget.

BC
BD
FJ
TN
FW
RK
VB: Det skal sikres at alle modtager kommunikation fra bestyrelsen.

Der var flere projekter oppe og vende som vil blive behandlet på efterfølgende møder.
Renovering af veje og bump.
Ny køkkencontainer.
Oprensning af grøft.
Problemstilling vedr. festudvalg vendt.
Fremover vil der kun være adgang bag baren for festudvalg og bestyrelse.
Overlevering til ny bestyrelse:
Kenni: alt er overleveret.
Carsten: mangler at få leveret bilag fra Pind.
KS tager kontakt til Pind og Kurt for bilag og nøgler.
Have 47 og 61 mangler at underskrive købsaftale.
Alle papirer scannes fremover og lægges på server via CL. Evt. FW hjælper.
Der laves ny kontaktmail til bestyrelsen.
Der er pt. 6 tilbage uden mail.

6. Næste møde.
28-06-17 kl: 18:00 i Fælleshuset.

7. Evt.
FJ: Ønsker vi går en tur i foreningen og gennemgår lokaliteterne.
Der blev foreslået opsætning af hjertestarter. Skal undersøges nærmere.
Soklen på huset skal males.

