
Andelshaveforeningen Rågårdskær. 

Referat for bestyrelsesmøde 

Onsdag -12 juni 2019 kl. 18 i fælleshuset 

 

Deltagere: Kenni Spuur  KS 
 Carsten Larsen  CL 
 Bjarne Caspersen  BC   
 Benny Dunvald  BD  
 Flemming Gravesen FG 
 Mathias   MK 
  
  
 
Referent: LR 
 
 
 

Godkendelse af sidste referat.  
Referat godkendt. 
 
Indlæg fra formanden. 
 

- Efter Lotte Rys udtræden af bestyrelsen er FG valgt til ny referent 
- Referat af bestyrelsesmøde ophænges efter godkendelse ved fælleshuset 
- Forslag om indkøb af nyt flag med Rågårdskærs navn på indkøbes 
- Hold ekstra øje ved køkkencontainer, beboerne smider mange underlige ting deri 
- Er det en god ide med en flaskecontainer, pris undersøges 
- Der er en enkelt have som ikke vil betale sin gæld til foreningen, administrator udarbejder skrivelse til 

medlemmet og ordner sagen 
- Der skal ryddes op i vores fælles skur, BC ordner det på næste pligt 
- Indkøb af klar olie til hegn ved fælleshuset 
- Forslag om vi kan få perlesten på fællespladsen ved fælleshuset, pris og udførelse undersøges 
 
 

Indlæg fra Kasserer:         

- Sommerfesten havde en omsætning i øl og vand på 7.000 kr. 
- Kloakprojektet er næsten færdigt, der mangler nye vandmålere fra Kamstrup 
- Forbruget på el er steget i fælleshuset, formanden sørger for at slukke for vandvarmere hvis huset ikke er i 

brug 
- Tilbud på parkeringsstreger indhentes 

Bordet rundt: 

FG ingen kommentarer 
 
BD ingen kommentarer 
 
 
 



BC evt. indkøb af rosenmuld, vi laver en rundspørge 

  
CL Oprydning og græsslåning er påbegyndt på P-pladsen 
 Der er et behov for chikaner på vejene som det blev vedtaget på GF, vi indhenter tilbud på kørsel, BC sørger for 

sten 
 
 
MK Det er vigtigt at det gamle toiletskurs rør bliver efterisoleret og at lampe i dette bliver flyttet 
 Kan muldjorden samles på pligt 
 Defekt legetøj på legepladsen smides ud 
  
 
Næste bestyrelsesaktivitet 
 
 Sankt Hans 
 
Sankt Hans er den 23. juni, CL laver hamburgere og pølser på den nye grill, der skal laves et lille bål på pladsen og synges 

sange, BC sørger for brænde. 
 
 
 
 
Tanker til næste møde 
 

 
• Status på igangværende projekter 

 
 
Næste møde. 
Bliver den onsdag d 8. juli l kl. 18 i fælleshuset 
 
 
 
Godkendelse af referat: 
 
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsformand 
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem  
 
 
 
_________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem 


