
Andelshaveforeningen Rågårdskær. 
 
 

Referat for bestyrelsesmøde. 
  

Onsdag d. 28/06-2017 kl. 18:00 i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
 Kenni Spuur KS 
 Carsten Larsen CL 
 Bjarne Caspersen BC 
 Benny Dunvald BD 
 Flemming Jespersen FJ 
 Teddy Nielsen TN 
 Finn Wessmann FW 
 
 Rikke Kofod RK 
 Vibeke Brylle VB 
 
 
Referent: Finn  
 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat. 
Gennemgang af mødestruktur. 
 
Referatet godkendt. 
 
FW vil indtil videre fungere som mødeleder og ordstyre. 
 

 
2. Indlæg fra formanden. 

 
Have 55 er solgt fra d. 1-7-17. 
 
Efter godt benarbejde har Teddy skaffet ny køkkencontainer. 
 
John have ? har påtaget sig at hejse flaget på søn og flagdage. 
Pligtansvarlig afløser ved Johns forfald. 
 
Sommerfest i Juli aflyses og afholdes som høstfest i August. 
RK Mener vi skal undersøge manglende deltagelse. 
VB Utilfreds med brugen af Facebook til orientering af medlemmer. 
Alt officielt fra bestyrelsen sendes på mail. 
 
Sommervirke rydder deres side af grøften på fællesarbejde, men vil ikke være med til 
noget af økonomisk art. 
 
Vil omdele skrivelser med § om hæk og vej til de værste syndere. 
Christian have 66 får specifik skrivelse. ( KS og FW ) 
Men vi mangler sanktionsmuligheder ved manglende overholdelse af regler og 
vedtægter. 
 
Have 47 har lejet fælleshuset men er ikke medlem. 
KS opridser vedtægterne for ham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Indlæg fra kassereren. 
 

Kontakter til det offentlige, bank og andre er rettet. 
 
Rykker udsendt til skyldnere. 
 
Der er søgt tilladelse om overvågning af port. 
(Nordre Vang har lige opsat CCTV i forbindelse med aut. Port.) 
 
Låsene bliver omstillet i huset, værksted og kontor, samt skure. 
Pris ca. 5000 kr. 
 
Det har vist sig at den lille version af regnskabsprogrammet ikke kunne rumme alle 
vores posteringer, så det blev besluttet at investere i den store verion. 
Pris: ca. 5000 kr. årligt. 
 
Lejeopkrævning. Der arbejdes på ny måde at indbetale leje på. 
Der tænkes over muligheder de næste tre måneder. 
 
 
Regnskabet er på plads i det nye system og rykkere kan nu udsendes. 
Festudvalget får sin egen konto med kort og der oprettes mobilpay til brug i huset. 
 
CL og FJ retter pligtskema og FJ får adgang til at rette skema på hjemmesiden. 
Der planlægges at kunne udsende mail fredag før pligt til de indkaldte som 
Reminder. ( stor service ) 

 
 
 

4. Bordet rundt. 
 
BC  
Foreslår at porten males og det første stykke af indkørslen rengøres 
Samt at vores navneskilt renoveres. Og evt får sat lys på. 
At slyngelkrogen officielt anerkendes med et navn.    
 
BD Ingen bemærkninger. 
 
FJ Ønsker vi går en fællestur i bestyrelsen. 
 
TN Kan man bede kommunen om at bruge mindre køretøjer til 
tanktømning? 
 
FW Ingen bemærkninger. 
 
RK Hvem ejer trailer på p-plads. 
 
VB Fik ikke mail med nye vedtægter. 

 
5. Opgaver og projekter. Opdatering af Aktivitetsliste. 
 

Aktivitetsliste gennemgået og rettet. 
 
Veje: BC undersøger muligheden for kampesten som chikane. 
Og hvad transporten koster da Palle ikke kan kørere. 
FW undersøger om Palle kan skaffe stabilgrus til næste pligt.  
 
Lejeplads: FJ ny formand for udvalget. Indkalde til mødet om projektet. 
 
Afløb fra huset: BC og Henrik (VVS) omlægger rør efetr ferie i August. 
VB Der skal bruges toiletvæske i pottipotti  så ikke det klumper sammen. 
FW forfatter et skriv, 

  
 
6. Næste møde. 

   
Torsdag d. 10-08-2017 kl: 18:00 i Fælleshuset. 

 


