
Andelshaveforen i ngen Rågårdskær.

Deltagere:

Referat fra bestyrelses møde.

Onsdag d. 07lO2-2A18 kl. 17:00 CL Amagerbrogade 167

Kenni Spuur KS
Carsten Larsen CL
Bjarne Caspersen BC
Benny Dunvald BD
Flemming Gravesen FG
Teddy Nielsen TN
Finn Wessmann FW

Rikke Kofod RK

Referent Finn

1. Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.

2. Indlæg fra formanden.

Have 66 og have 45 er solgt

Har modtaget henvendelse fra Gert ( nabo ) pga. vand på marken.
Han ønsker at lægge afuanding til grøften under vores P-plads.
Hvilket kun kan i møde kommes såfremt han selv afholder udgiften.
KS aftaler et møde med ham.

Vil indkalde frivillige tilat reparerer huller på vejene sidst ifeb
BC bestiller materialer.

Vandet forsøges åbnet 24-3-18
Første pligt vil være 25-3-18 med klargøring af fælleshuset.
Standerhejsning Søndag d. 1-4-18 med morgenkaffe.

3. lndlæg fra kassereren.

Der er pt. lngen restancer.
Regnskabet lor2O17 viser et overskud på 76.000 kr.



4. Bordet rundt.

BC

Ny aftapning på vinterhane afuenter, da der er tvivl om den virker.
Ønsker at renovere fodboldbane n. Afuenter færdigg ørelse af legeptads.
Ønsker nye lamper på P-plads. CL prøver at finde noget.

BD Ingen bemærkninger.

FG lngen bemærkninger.

TN
Indkøb af ny kaffemaskine til huset.

Forespørger om tilladelse til kameraovervågning på P-ptadsen.
CL oplyser at der er fremsendt ny ansøgning til Politiet.
Mangler oplysning om VB afgang fra best.

5. Opgaver og proiekter. Opdatering af Aktivitetsliste.

Aktivitetsliste opdateret.

KS og CL har været til møde hos Tårnby Kommune ang. Deklaration.
Det vil være muligt at få lavet en lokalplan der til forveksling ligne den Sommervirke
har. Kravet er at foreningen opmåles af landmåler til en pris af ca. 65.000 kr.
Forsl ag still es ti I ge n era lforsa m I i n g e n.

KS og CL har gennemgået vedtægter.
Enstemmigt vedtaget, og fremlægges på generalforsamlingen.

FG og CL fremlagde nyt forslag til pligtarbejde.
Det tilpasses lidt og fremlægge på Generalforsamlingen.

6. Generalforsamling

Dato og indkaldelse

Generalforsamlingen afholdes lørdag d.74-18 kl. 10:00 i Fælleshuset.
Der efter afholde ekstra ordinærgeneralforsamling såfremt der ikke er fremmødt nok
stemmebereftigede .

Regnskab.

Fremlagt og godkendt
Mangler kun revisor påtegning.

FW

RK



Indkomne forclag.
Der er fra have: 46, 47 og 58 indkommet forslag om kloakering og helårsvand.
Forslaget kunne ikke behandles, da der manglede en økonomisk opstilling.

Der er fra have 11 indkommet forslag om en månedlig leje stigning på S0kr.
Som skal bruges til forbedringer af bl.a. veje.

Derudover kommer så bestyrelsens forslag.

Valg.

På valg er:
TN, genopstille
FW ønske ikke at genopstille pga. helbredet.
Best. Forslår Lotte Rye Have 30.

7. Mødets Tema:

Kloakering og helårsvand.

Der er indhentet tilbud på kloakering og vintervand til en pris på ca. 100.000 kr. pr.
have. Der indhentes flere tilbud inden Generalforsamlingen.
Der er samtidigt indhentet tilbud på finansiering såfremt man ikke ønsker at betale
kontant.
Der arbejdes på at få en repræsentant fra banken tilstede på Generalforsamlingen

Der var enstemmig enighed om atfremlægge det på Generalforsamlingen.

8. Næste møde.

14-3-18 kl: 17:00 iFælleshuset


