Andelshaveforeningen Rågårdskær.
Referat for bestyrelsesmøde
Torsdag d. 24/5-2018 kl. 17.00 i fælleshuset
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KV Afbud

Lotte

Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.
Indlæg fra formanden.
Aktuelle opgaver og emner.
o Vi skal følge og værne om de regler vi har. Herunder også reglen om ingen parkering på stierne
o Der mangler stadig trillebøre BC køber 4 nye asap.
o Der skal ordnes ukrudt på stierne, BC indhenter pris/tilbud på brænder til dette formål
o Vi har modtaget landmåler tegninger, som viser at nogle huse er for store og nogle har alt for mange
tilbygninger o.lign. CL og KS tager tegninger med til kommunen snarest muligt.

Indlæg fra kassereren.
Landmåler har sendt faktura det blev i alt 41.00 + moms
CL har rykket for at bankskifte skal gå i orden, der bliver sendt info til alle haver med ny konto snarest.
Vi har nu fundet en masse dokumentation for problemer og advarsler til Have X, det er en omstændig sag at gå videre med
for almindelige mennesker. Vedtaget at gå videre med professional hjælp til dette via Vestegnens Bolig adm for 5.000 incl de
gebyrer der kommer undervejs.
En kort gennemgang af de tilbud vi har fået på kloakprojektet, viser at vi har et meget detaljeret tilbud uden nogle forbehold
fra HS på ca.106.000 pr have (heri indgår bortkørsel af forurenet jord, samt nyt jord og grus til vejene). Der er et tilbud fra CP
Kloak uden detaljer og med forbehold for stort set alt på ca. 80.000 pr have, og et tilbud om at lave et tilbud til 85.000 (altså
ingen tilbud på projektet før vi smider en masse penge til ham som rådgiver). HS kommer senere og planen er at spørge indtil
flere ting i tilbuddet, med henblik på at få fjernet nogle punkter og justeret i prisen.

Bordet rundt.
BC

vi skal have folk til at få klippet al bevoksning langs vores stier helt ind til stensætning og lodret
op.

CL
RK

efterlyser parkering til trailere.

LR
FG

Fællespligt bliver udskudt til næste år, laver derfor en plan for resten af sæson snarest.
Alle vores maskiner trænger stadig til gennemgang, dette lovede BC og TN at kigge på sidst.

TN
KS

Opgaver og projekter, samt opdatering af Aktivitetsliste.
Flemming laver liste med opgaver., herunder port males, markering af parkering 10 m fra port, køkkencontainer males,
mangler at støbe ved basketnet, sokkel skal males og nyt kabel ved fælleshus.
Mødets tema:
Kloak
HS kom på besøg og vi gennemgik tilbuddet med ham, både omkring pris, praktik omkring projekt, udluftnings muligheder
for hvert hus inden vinter og tidsplanen for opstart og hvor længe. HS vil sammen med den partner han har i projektet
vende tilbage med et justeret tilbud. Bestyrelsen afventer dette til evt. godkendelse, inden der bliver indkaldt til info møde
med alle haver.
Næste møde.
Formand indkalder til næste møde på et senere tidspunkt.

