Andelshaveforeningen Rågårdskær.
Referat fra bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 20/09-2017 kl. 18:00 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

Finn

1. Godkendelse af sidste referat.
Referat godkendt.

2. Indlæg fra formanden.
Der er indkøbt ny opvaskemaskine til huset.
Have 66 er sat til salg.
Der er henvendelse fra H/F Sønderbro om vinteropbevaring af drikkevare. OK
Der er ikke styr på pligten. FG + CL laver oplæg i vinterens løb.
Foreslår at hæve indmeldelses gebyr til 15.000 kr. Skal fremlægge på genfo.

3. Indlæg fra kassereren.
Der er udsendt fem rykkere siden sidst.
Der er kommet ny forsikring, men ned samme betingelser.
Det er en god ide at bruge små udvalg til hurtigt at udarbejde oplæg.
Prisen på legepladsen er ca. 27.000 til 28.000 kr.
Have 37 + 38 + 40 vil gerne sponsere evt. restbeløb for færdiggørelse.
Kontakten til banken har ligget stille i fire uger, alt er nu underskrevet og på plads.
Overvejelse om Mobilpay i huset, der vil være et gebyr på 0,75 kr. pr. transaktion
Da vi er registreret som firma. Afventer til forår
Port lukkes fra d. 1-10-17 KS udsender info til medlemmerne.

Festudvalg.
Følgende dage reserveret til foreningen i huset.
1-4-18 Standerhejsning
12-5-18 Fest
23-6-18 Sankt Hans
29-9-18 Afslutning

4. Bordet rundt.
BC
Planter er bestilt for 3000 kr. til udplantning i september.
Låner fræser på job, til at fræse for plantning.
Samtidig fræses hjørnet v. vintervej og det lille bed ved flagstang.

BD

Ingen bemærkninger.

FG

Ingen bemærkninger.

TN
Der mangler stadig at blive klippet bevoksning ud mod vejene.
BC kontakter de berørte på efterårsvej og TN taler med sommervej.

FW

Ingen bemærkninger.

RK
Hvordan bliver medlemmerne informeret om VB afgang fra bestyrelsen?
Ønsker at der informeres.

5. Opgaver og projekter. Opdatering af Aktivitetsliste.
Aktivitetslise ikke udsendt.
FG: Legeplads, pænt fremmøde til de to afsatte dage.
Der er ikke afsat flere dage, men skulle gerne færdiggøres inden vinter.
FG indkalder frivillige.
Have 38 laver kant rundt om legeplads.
Der vil blive sat kæder på vejene i vinter, vandet vil være åbent, men reduceret.
Nye projekter skal op på næste års genfo.

6. Mødets Tema
Prioritering af mødetema fremovre:
Evaluering af sæsonen
Kloakering og vintervand.
Parkeringspladser og trailere.
Renovering af vejene.
Vedtægtsændringer.

7. Næste møde.
Torsdag 02-11-2017 kl. 18:00 i huset.

