Andelshaveforeningen Rågårdskær.
Referat for bestyrelsesmøde
Torsdag d. 4/10-2018 kl. 18.00 i Fælleshuset
Deltagere:

Kenni Spuur
Carsten Larsen
Bjarne Caspersen
Benny Dunvald
Flemming Gravesen
Lotte Ry
Rikke Kofod

Referent:

LR

KS
CL
BC Afbud
BD
FG
LR
RK

Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.
Indlæg fra formanden.
Aktuelle opgaver og emner.
o Have XX vil have den tilladelse fra Politiet angående videoovervågning. Det kan han komme forbi og se,
når han har betalt sin gæld til foreningen. Vi udlevere ikke bestyrelses materiale til menige medlemmer.
o Have XX har lånt/lejet sit hus ud i strid med vores vedtægter. Formand sender mail straks.
o Have 49 har problemer med at der kommer dræn igennem deres have, men da det er den mest
hensigtsmæssige placering og det er det kommunen har pålagt os, bliver det sådan.
o Have 55 vil meget gerne appellere til at vi husker at vikle flagsnoren rundt om flagstangen 2-3 gange så
den ikke står og klapre vildt hele tiden.
o Underskriftindsamling fra have 30 og 31, siger 55 haver for og 5 imod placering af dræn på Sommervej
gennem have 48. En enig bestyrelse følger dette og sender straks besked til have 49 og entreprenør for
kloak projektet.

Indlæg fra Kasserer:
Have XX har stadig ikke betalt det han skylder, derfor er sagen nu på vej til fogeden.
Kloakprojekt får endelig myndighedsgodkendelse i næste uge, og skurby vil blive etableret fra i morgen og i start næste uge.
Vi beder alle holde de 4 p-pladser ved stakit ind til have 37 lige før Sommervej fri, da der skal stå en skurvogn her. CL
informere om dette på FB og hjemmeside under Kloak info.
Gl. vand installation bliver ikke fjernet før kloak projekt er helt færdigt.
Information bliver løbende gennem hele projektet lagt på hjemmesiden
Bordet rundt:
FG

Minder om at vandet bliver lukket d 21/10 og at der er fællespligt for alle i bestyrelsen d 14/10.

Næste møde.
Bliver den 28/11-18 Formand vender tilbage omkring tid og sted. (mødet blev ikke afholdt, da der ikke var nogen emner at
diskutere)

