
Andelshaveforeningen Rågårdskær. 
 
 

Referat for bestyrelsesmøde. 
  

Onsdag d. 14/03-2018 kl. 17:00 I Have 37 
 
Deltagere: 
 Kenni Spuur KS 
 Carsten Larsen CL 
 Bjarne Caspersen BC 
 Benny Dunvald BD 
 Flemming Gravesen FG 
 Teddy Nielsen TN Afbud 
 Finn Wessmann FW 
 
 Rikke Kofod RK  
 
Referent: Finn  
 
 
 

1. Godkendelse af sidste referat. 
Referat godkendt. 

 
2. Indlæg fra formanden. 

Har kreeret et forslag om lukning af vejene om vinteren, som fremlægges på 
generalforsamlingen. 
 
Udbedringen af skaderne på vejene må afvente lidt varmere vejr. 
CL indhenter tilbud fra have 40 på rep. af veje. Ca. 30.000 kr. 
Det vidste sig senere at det ville blive dobbelt op. Så det bortfalder. 
  
Kloakering: H/F Sønderbro ønsker ikke et samarbejde om kloarkering. 
Der er efter deres Genfo kommet henvendelse fra deres kassere, så måske 
alligevel.   
 
Have 40 er solgt. 
Marianne Nissen have 23 er død. Boet behandles af advokat. 
 
 

3. Indlæg fra kassereren. 
 

Regnskabet er godkendt af revisorerne. 
Ingen restancer Pt. 
 
Kloakering: Har Pt. Kun modtaget tilbud fra Henrik Skov. 
Der indhentes to mere, fra dem der har udført lign. Job i nabo foreningerne. 
Danske Bank kan bevilge lån til 2,6 % i variabel rente. 
Der vil være en repræsentant fra banken tilstede på generalforsamlingen. 
 
Vi har fået vores kameraer ødelagt tre gange af have 1. det overvejes at sende ham 
en regning og en politianmeldelse. 
Afventer generalforsamlingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Bordet rundt. 
 

 
BC  Vandrør i have 79 defekt. 

En medarbejder af H. Skov vil være standby når vi åbner for 
vandet. 
Efterfølgende: Vandrør i have 79 skiftet og ventil i have 38 
skiftet. 

 
BD Foreslår vi indkøber haner inden vi åbner for vandet. 
 FW køber. 
 
FG Pligtliste 
 
TN Ikke tilstede 
 
FW Foreslår vi indkøber grus til rep. af vejene, evt. fra Palle. 
 Skifter låse på køkkencontainer. 
 
RK Kan ikke komme på FB gruppen mere. 

 
 

5. Opgaver og projekter. Opdatering af Aktivitetsliste. 
Aktivitetsliste opdateret. 
 

 
   

6. Mødets Tema: 
Generalforsamling 

 
Indkaldelse 
  Udsendes i aften efter mødet. 
Regnskab 
Indkomne forslag 
Andet 
  FW laver stemmesedler. 
 
  Revisor Pia Werge ønsker ikke genvalg. 
 

 
7. Næste møde. 

 
Aftales efter Generalforsamlingen. 


