
A/H Søndergården 
Bachersmindevej 5A, 2791 Dragør 
www.ah-soendergaarden.dk    9. juli 2015	  
	  
Godkendt	  

	  
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  9.	  juli	  2015	  

Tilstede:	  	  Marianne	  J,	  Per,	  Randi,	  Lonnie,	  Marianne	  N,	  ,	  Adi,	  Janeke.	  
Afbud:	  Flemming,	  Christina,	  Sanne	  
	  
Dagsorden:	  

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  den	  17.	  juni	  2015	  
3. Regnskab	  	  
4. Meddelelser	  fra	  formanden	  	  
5. 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. Orientering	  fra	  udvalg:	  ”Høje	  træer”	  og	  ”bufferzone	  AH	  Bachersminde”	  	  
7. Overdragelse	  af	  haver.	  
8. Eventuelt	  

	  

	  
Pkt.	  1.	   Godkendt	  
Pkt.	  2	   Godkendt	  
Pkt.	  3	   Ingen	  meddelelser	  fra	  formanden.	  
Pkt.	  4	   Intet	  regnskab	  pga	  sommerferie.	  Stadig	  2	  restancer.	  	  	  
Pkt.	  5	   Kloak:	  Vi	  skal	  i	  gang	  med	  et	  samarbejde	  omkring	  en	  kontrakt	  med	  Ejerforeningen	  Søndergården,	  som	  vi	  deler	  

kloak	  med.	  	  Vand:	  Vi	  er	  gået	  i	  gang	  med	  at	  lave	  et	  opdateret	  kort	  over	  hvor	  man	  fra	  hver	  vej	  kan	  åbne/lukke	  
vand	  individuelt.	  Trafik	  og	  gadebelysning:	  Skader	  på	  påkørte	  master	  er	  lavet.	  Husk	  at	  holde	  øje	  med	  om	  
gadebelysningen	  virker	  ok	  i	  dit	  område,	  og	  hvis	  ikke,	  så	  kontakt	  bestyrelsen.	  4	  vurderinger	  siden	  sidste	  møde.	  
Foreningshuset:	  Der	  er	  nu	  installeret	  2	  nye	  køleskabe.	  Sociale	  arrangementer:	  Sankt	  Hans	  var	  en	  succes	  og	  
blev	  afviklet	  i	  god	  ro	  og	  orden,	  dog	  var	  vi	  nødt	  til	  at	  tænde	  bålet	  lidt	  tidligere	  end	  forventet,	  da	  faklerne	  
brændte	  hurtigt	  ned	  på	  grund	  af	  stærk	  blæst.	  Loppemarked:	  HUSK	  at	  hvis	  du	  vil	  have	  en	  stand	  i	  år,	  skal	  den	  
købes	  i	  foreningshuset	  den	  12	  juli	  fra	  kl.	  11	  –	  13.	  	  	  

Pkt.	  6	   Vi	  har	  besluttet	  at	  sætte	  gang	  i	  oprettelsen	  af	  en	  ny	  hjemmeside,	  da	  den	  nuværende	  er	  svær	  at	  vedligeholde.	  	  
Pkt.	  7	   Der	  foregår	  i	  øjeblikket	  et	  meget	  stort	  arbejde	  i	  drænudvalget	  for	  at	  kortlægge	  og	  afhjælpe	  dræn-‐	  

problemerne.	  I	  første	  omgang	  fokuseres	  på	  området	  omkring	  Foreningshuset.	  
Samtidig	  er	  bestyrelsen	  i	  gang	  med	  at	  kortlægge	  samtlige	  drændæksler,	  så	  vi	  opfordrer	  alle	  til	  at	  læse	  de	  
omdelte	  foldere	  og	  give	  bestyrelsen	  svar	  1.	  august.	  	  

Pkt.	  8	   	  To	  overdragelser.	  Velkommen	  til	  nye	  beboere	  Vinkelstien	  4	  og	  Hovedstien	  5.	  	  
Pkt.	  9	   Vi	  arbejder	  fortsat	  på	  at	  revidere	  ordensreglerne	  og	  hvis	  der	  er	  nogen,	  som	  har	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	  dette	  

arbejde,	  så	  kontakt	  bestyrelsen.	  	  
	  

	  
Næste	  bestyrelsesmøde:	   Torsdag	  den	  6.	  august	  2015	  kl.	  18.00	  
Mødet	  afsluttet	  	   kl.	  22.50	  
Referent:	   	   Lonnie	  Borgstrøm	  


