
Andelshaveforeningen Rågårdskær 

 

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling d. 15-6-2016 

Referent Finn, have 31. 

Generalforsamlingen startede kl. 19:02 

Formanden, Vibeke Brylle, bød velkommen og foreslog Karl Brylle, have 18, som dirigent. 

Karl blev valgt uden modkandidat. 

Dirigenten kunne fastslå at den var lovligt indvarslet og tilstede var mødt 21 medlemshaver og der var 

afleveret 3 fuldmagter. 

Dagsorden eneste punkt var endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne stillet på den ordinære 

generalforsamling. 

Punktet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.  

For: 24  

Imod: 0  

Undlod at stemme: 0 

Dirigenten kunne herefter givet ordet til formanden. 

Formanden takkede for god ro og orden. Generalforsamling var afsluttet. KL. 19:04 

 

Formanden tilbød herefter forsamlingen en orientering om tingenes tilstand i foreningen. 

Hun kunne fortælle. 

AT: Det efter påbud fra Tårnby kommune, er strengt forbudt at udlede alle former for spilde- og regnvand i 

grøften 

AT: Vi sammen med Sommervirke kan få tilladelse til at lægge grøften i rør, så den ikke skal vedligeholdes. 

AT: Hegnet omkring foreningen flere steder trænger til udskiftning og vi vil i første omgang  reparere de 

værste steder. 

AT: Nyt hegn på pladsen ved fælleshuset vil blive opsat på de først kommende pligter. 

AT: Der var stor tak til Benny og Kenni for deres arbejde på skuret som nu næsten er færdigt. 

AT: Der er bestilt varmepumper til fælleshuset, der prismæssigt vil give den største effekt. 

AT: Vi har haft en strømafbrydelse som skyldes en defekt boks på Efterårsvej. Og som DONG først  

efter pres fra formanden ville erkende, at de skulle reparere. Den er nu lavet midlertidigt. 

 

      Side 1  

        



AT: Det iflg. Dansk lov er forbudt at overvåge offentlige tilgængelige steder såfremt dette lagres på et 

medie. 

AT: Der er kommet endeligt tilbud på el-betjent port, og dette sættes i gang. 

AT: Som følge af vi ikke har noget festudvalg er der opstået flere ”mini festudvalg” der vil arrangere noget 

for foreningen i sommerens løb, og kassereren er blevet overtalt til at lave gule ærter. 

AT: Vi i forbindelse med deklarationen vil ligge os i slipstrømmen på Sommervirke som er længere fremme i 

forhandlinger med Tårnby Kommune. Vi også fra Sønderbro har modtaget en sms omkring samarbejde. 

AT: Det er bestyrelsens opfattelse at Tårnby Kommune ikke ønsker at fastholde de i deklaration omtalte 

mål. Og at de er velvillige indstillet overfor større huse. 

 

 

Rågårdskær den 12. juli 2016  Dirigent:  ……………………………………………………..   


