Andelshaveforeningen Rågårdskær.
Referat for bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 02/11-2017 kl. 17:00 i Fælleshuset
Deltagere:

Referent:

Kenni Spuur
Carsten Larsen
Bjarne Caspersen
Benny Dunvald
Flemming Gravesen
Teddy Nielsen
Finn Wessmann

KS
CL
BC
BD
FG
TN
FW

Rikke Kofod

RK

Afbud

Finn

1. Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.

2. Indlæg fra formanden.
Have 48 er solgt. Og have 10 sælges til foråret, fra datter til mor.
Kæder på vejene:
En længere diskussion flere gange rundt om bordet.
Resultat: Der lægges store sten på tre veje, så kun Sommervej, der vil være aflåst
med kæde, vil være farbar. Det vil være muligt at låne nøgle, såfremt man har gyldigt
ærene, ved henvendelse til bestyrelsen.
Der sættes et antal kameraer op som dækker hele p-pladsen fra Sønderbro og
porten.
Vinterhanen skiftes til en trykhane.
Og hele problematikken tages op på næste genralforsamling.

3. Indlæg fra kassereren.
Der er pt. 3 i restance, rykker udsendt.
Har modtaget tilbud fra kommunen vedr. kloarkering.
Har tilbudt at placere en pumpestation i foreningen uden bekostning.
Afventer tilbud fra VVS.
Tages op som tema på næste møde.

4. Bordet rundt.
BC:
Lamper på P-plads defetkt.
Forslår vi finder nogle tørstige planter til at suge vandet.

BD: Ingen bemærkninger.
FG: Ingen bemærkninger.
TN: Opfordre alle til at holde øje med foreningen i vinterens løb.
FW: Ansøger om tilladelse til at opstille en 10 fod container i have 31 i
maksimalt 6 uger i foråret 2018 pga. ombygning. Bevilliget.

RK: Ikke tilstede.
5. Opgaver og projekter. Opdatering af Aktivitetsliste.
Aktivitetsliste opdateret

FG: Lejeplads færdig til foråret.

6. Mødets Tema: Evaluering af sæsonen
Positive input:
Det store fremmøde fra foreningen og samarbejdet med Sommervirke, om rensning
af grøften.
Lejeplads, også her stort fremmøde fra foreningen.
Deltagelsen på fredagsbaren.
Nyt nøglesystem.
Nye administrative rutiner.
Udvidelse af bestyrelsen, hvilket gerne skulle give en bedre arbejdsfordeling
fremover.

Negative input:
Udvidelse af bestyrelsen. P.g.a tidspunktet for generalforsamlingen har den nye
bestyrelse først fundet fælles fodslag sidst på sæsonen.
Det foreslås at rykke generalforsamlingen frem til April, så bestyrelsen har bedre tid til
arbejdet.

7. Næste møde.
07-02-2018 hos CL. På Amagerbrogade 167

