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Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  10.	  september	  2015	  

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

Dagsorden:	  
1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  den	  13.	  august	  2015	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden	  	  
4. Regnskab	  
5. Meddelelse	  fra	  udvalg	  mm:	  

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

6. Salg/overdragelse	  af	  haver	  
7. Generalforsamling	  2016	  	  
8. Eventuelt	  	  

	  
Ad	  pkt.	  1	   Godkendt	  
Ad	  pkt.	  2	   Godkendt.	  Det	  blev	  besluttet	  fremover,	  så	  vidt	  muligt,	  at	  godkende	  referat	  ved	  møders	  slutning.	  
Ad	  pkt.	  3	   Henvendelse	  fra	  et	  medlem,	  der	  henstiller	  til	  at	  der	  ikke	  bliver	  brugt	  Roundup	  i	  de	  enkelte	  haver	  og	  

at	  der	  ikke	  bliver	  brugt	  Roundup	  på	  fælles	  arealerne.	  Bestyrelsen	  er	  enig	  om	  at	  brugen	  af	  Roundup	  
ikke	  er	  hensigtsmæssigt.	  Og	  vi	  kan	  oplyse,	  at	  der	  ikke	  bliver	  brugt	  Roundup	  på	  foreningens	  
fællesarealer.	  

Ad	  pkt.	  4	   Regnskab:	  Alt	  ser	  meget	  fint	  ud.	  De	  medlemmer	  der	  er	  i	  restance	  er	  i	  gang	  med	  en	  afdragsordning.	  	  
Der	  er	  udbedret	  ødelæggelser/stormskader	  af	  tag	  på	  foreningshus	  og	  materialegård	  for	  2.800	  kr.	  

Ad	  pkt.	  5	   Der	  aflæses	  vand	  i	  alle	  haver	  fredag	  d.	  25	  sep.	  mellem	  kl.	  10-‐14.	  BEMÆRK:	  Der	  SKAL	  være	  fri	  
adgang	  til	  vandbrønden.	  Udskiftning	  at	  et	  stk.	  ny	  vandmåler.	  Dræudvalget	  arbejder	  fortsat	  på	  at	  
udarbejde	  kort	  over	  dræn	  og	  brønde	  i	  hele	  foreningen.	  Der	  arbejdes	  også	  ihærdigt	  på	  at	  løse	  
problemet	  med	  vand	  omkring	  foreningshuset.	  I	  den	  forbindelse	  pågår	  et	  stort	  arbejde	  omkring	  
Tværstien	  og	  Markstien.	  Arbejdet	  er	  fortsat	  koncentreret	  om	  at	  rense	  drænene	  omkring	  
foreningshuset	  for	  at	  løse	  problematikken	  omkring	  vand	  under	  foreningshuset.	  Hvis	  problemet	  ikke	  
løses	  med	  nu	  værende	  undersøgelser,	  og	  udgravninger,	  indhentes	  tilbud	  og	  tilladelser	  hos	  
kommunen	  til	  at	  grave	  et	  nyt	  dræn	  rundt	  om	  huset	  og	  ud	  langs	  Kålmarken,	  med	  udledning	  af	  
vandet	  i	  eksisterende	  brønde	  ved	  Lille	  Strandstien.	  Trafik	  og	  gade	  belysning:	  Reparation	  af	  
gadelampe	  på	  Granstien	  er	  udført.	  
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Vurderinger/byggesager:	  Der	  har	  været	  5	  vurderinger.	  Hjemmeside:	  Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  at	  
optimere	  hjemmesiden	  og	  vi	  har	  allerede	  fået	  flere	  positive	  tilbagemeldinger.	  Hjemmesiden	  
udvikler	  sig	  løbende	  og	  vil	  komme	  til	  at	  indeholde	  alle	  vigtige	  oplysninger,	  nyttige	  informationer	  
samt	  fotos	  fra	  foreningen.	  Så	  kig	  på	  siden,	  giv	  os	  gerne	  feedback	  på	  både	  hvad	  der	  virker	  og	  hvad	  
du	  savner,	  og	  BEMÆRK:	  Du	  kan	  tilmelde	  dig	  til	  automatisk	  at	  modtage	  e-‐mail,	  når	  der	  er	  nye	  indlæg	  
på	  hjemmesiden.	  Tilmelding	  sker	  på	  forsiden	  nederst	  til	  højre	  her:	  http://ah-‐soendergaarden.dk	  
Broen:	  Alle	  både	  skal	  tages	  op	  på	  land	  senest	  27.	  september.	  Der	  afholdes	  bro	  møde	  søndag	  den	  
13/9.	  for	  at	  planlægge	  indtagelse	  af	  broen.	  Alle	  er	  velkomne.	  Broarbejdet	  foregår	  i	  hele	  uge	  39	  og	  
den	  tages	  endeligt	  ind	  lørdag	  d.	  3.	  oktober.	  Foreningshus:	  Tilbud	  indhentet	  og	  godkendt	  på	  
renovering	  af	  2	  vinduer	  samt	  ny	  dør	  ind	  til	  kontoret.	  Sociale	  arrangementer:	  Flagnedtagning	  
søndag	  den	  27/9.	  kl.	  11.00,	  hvor	  alle	  haver	  inviteres	  til	  sammen	  at	  slutte	  af	  for	  denne	  sæson.	  
Renovation,	  gartner,	  fællesarealer:	  Sidste	  afhentning	  af	  dagrenovation	  er	  onsdag	  den	  30/9.	  Sidste	  
gang	  for	  haveaffald	  er	  den	  24/9.	  	  Købmand:	  	  Reparationer	  at	  tagrende	  og	  vindue.	  	  

Ad	  pkt.	  6	   Velkommen	  til	  nye	  medlemmer	  Langstien	  2,	  Langstien	  50	  og	  Vinkelstien	  16.	  
Ad	  pkt.	  7	   Generalforsamling	  afholdes	  mandag	  den	  25.	  april	  2016.	  
Ad	  pkt.	  8	   Der	  arbejdes	  fortsat	  på	  revision	  af	  ordensreglerne.	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  21.33	  
Referent:	  Christina	  	  
Næste	  møde:	  8.	  oktober	  2015	  kl.	  18.00	  
	  


