
A/H Søndergården 
Bachersmindevej 5A, 2791 Dragør 
www.ah-soendergaarden.dk    Den 21. juni 2015	  
	  
Godkendt	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  17.	  juni	  2015	  
Tilstede:	  Marianne	  J,	  Randi,	  Marianne	  N,	  Per,	  Christina,	  Janeke,	  Adi,	  Sanne,	  Lonnie,	  Flemming	  (deltog	  frem	  til	  punkt	  4)	  

Dagsorden:	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  den	  7.	  maj	  2015	  
3. Regnskab	  	  
4. Meddelelser	  fra	  formanden	  
5. Kort	  meddelelse	  fra	  udvalg	  m.m.:	  	  

• Dræn,	  vand	  og	  kloak	  	  
• Trafik-‐	  og	  gadebelysning	  	  
• Vurderings-‐	  og	  byggesager	  
• Hjemmesiden	  	  
• Broen	  
• Foreningshus,	  legeplads,	  sociale	  arrangementer	  	  
• Renovation,	  gartner,	  fællesarealer	  
• Købmandsbutikken	  	  

6. Opfølgning	  efter	  arbejdsweekenden	  
7. Overdragelse	  af	  haver	  
8. Eventuelt	  	  

	  
Inden	  mødet	  fik	  bestyrelsen	  vist,	  hvordan	  den	  hjertestarter	  virker	  og	  de	  nye	  bestyrelsesmedlemmer	  blev	  
fotograferet	  til	  foreningens	  hjemmeside.	  	  
	  
Ad	  punkt	  1	   Godkendt	  
Ad	  punkt	  2	   Godkendt	  
Ad	  punkt	  3	   2	  restancer	  p.t.	  
Ad	  punkt	  4	   Den	  nye	  hjertestarter	  er	  sat	  op	  ved	  Materialegården,	  hvor	  den	  hænger	  korrekt	  placeret	  i	  skygge	  

og	  ved	  strøm.	  Der	  vil	  blive	  opsat	  skilte	  centrale	  steder	  i	  foreningen	  om	  hjertestarterens	  placering.	  	  
	   Der	  må	  ikke	  opstilles	  campingvogne	  hverken	  på	  egen	  grund	  eller	  de	  fælles	  områder.	  Dog	  kan	  der	  

søges	  om	  særlig	  tilladelse	  hos	  bestyrelsen	  hvis	  der,	  fx	  i	  forbindelse	  med	  byggeri,	  er	  behov	  for	  
midlertidigt	  at	  benytte	  campingvogn.	  Referatet	  fra	  generalforsamlingen	  er	  nu	  omdelt	  i	  alle	  
postkasser	  og	  kommer	  snarest	  på	  hjemmesiden.	  	  

Ad	  punkt	  5	   Dræn:	  TV	  inspektion	  af	  nogle	  af	  drænrørene	  har	  givet	  et	  billede	  af	  en	  del	  af	  problemerne,	  og	  vi	  er	  
godt	  i	  gang	  med	  at	  få	  løst	  især	  problemet	  med	  manglende	  dræning	  omkring	  foreningshuset.	  Da	  
der	  lige	  nu	  foregår	  en	  meget	  grundig	  optegning	  og	  renovering	  vores	  dræn,	  forbeholder	  
bestyrelsen	  sig	  ret	  til	  pt	  at	  gå	  ind	  i	  de	  enkelte	  haver	  for	  at	  afdække,	  hvor	  drændækslerne	  befinder	  
sig.	  Desuden	  vil	  alle	  haveejere	  inden	  længe	  modtage	  en	  lille	  folder	  samt	  et	  kort,	  hvorpå	  man	  kan	  
indtegne	  dræn	  –	  mere	  info	  følger.	  Belysning:	  Den	  påkørte	  lysmast	  bliver	  nu	  repareret.	  
Byggesager:	  Vi	  gentager,	  at	  det	  er	  BESTYRELSEN,	  som	  skal	  godkende	  nyt	  byggeri	  inden	  byggeriet	  
færdigmeldes	  til	  kommunen	  og	  at	  det	  er	  UDVENDIGE	  mål,	  som	  skal	  overholde	  de	  55	  m2.	  
Vurderinger:	  6	  vurderinger	  samt	  3	  skønsmæssige	  vurderinger.	  Broen:	  Der	  har	  været	  holdt	  et	  godt	  
og	  konstruktivt	  møde	  for	  at	  få	  flere	  med	  i	  broarbejdet.	  Hvis	  du	  ikke	  deltog	  og	  gerne	  vil	  være	  en	  
del	  af	  brobiz	  teamet,	  er	  du	  mere	  end	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  bestyrelsen.	  Foreningshuset:	  
Køleskabet,	  som	  vi	  fik	  forærende	  til	  køkkenet	  virker	  ikke,	  så	  vi	  tjekker	  priser	  på	  et	  industri-‐
køleskab	  samt	  et	  mindre	  køleskab	  til	  baren.	  Sociale	  arrangementer:	  Byg	  din	  fuglekasse	  var	  en	  
stor	  succes.	  Sankt	  Hans:	  Vi	  glæder	  os	  til	  en	  hyggelig	  Sankt	  Hans,	  der	  som	  altid	  starter	  ved	  
købmanden	  kl.	  20.15	  Loppemarked:	  En	  stand	  koster	  igen	  i	  år	  kr.	  50	  og	  standplads	  kan	  købes	  på	  
kontoret	  ved	  foreningshuset	  søndag	  den	  28	  juni	  fra	  kl.	  11-‐13	  og	  søndag	  den	  12	  juli	  fra	  kl.	  11	  –	  13.	  	  
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	   Gartner:	  Bestyrelsen	  vil	  nu	  kontakte	  de	  haver,	  der	  misligholdes.	  Vi	  gør	  opmærksom	  på	  at	  der	  i	  

foreningen	  er	  forbud	  mod	  pile-‐	  og	  birketræer.	  
Ad	  punkt	  6	   Arbejdsweekenden	  forløb	  godt	  og	  vi	  siger	  en	  stor	  tak	  til	  de	  ca.	  30	  personer,	  der	  kom	  og	  gjorde	  en	  

indsats.	  	  
Ad	  punkt	  7	   	  Vi	  byder	  velkommen	  til	  nye	  andelshavere	  på	  Vinkelstien	  5.	  	  
Ad	  punk	  8	   Intet	  til	  dette	  punkt	  
	  
Næste	  møde:	  Torsdag	  den	  9.	  Juli	  2015	  kl.	  18.00	  
	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  22.30	  
Referent:	  Lonnie	  Borgstrøm	  
	  
	  

	   	  
	  

	  


