
A/H  Søndergården  
Bachersmindevej  5A,  2791  Dragør  
www.ah-soendergaarden            Den  9.  oktober  2015	  

	  
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  8.	  oktober	  2015	  

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

1.   Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2.   Godkendelse	  af	  referat	  fra	  den	  10.	  september	  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.   Eventuelt	  	  

	  
Ad	  pkt.	  1	   Godkendt.	  
Ad	  pkt.	  2	   Godkendt.	  
Ad	  pkt.	  3	   Der	  er	  sendt	  breve	  til	  folk	  på	  venteliste	  jf.	  beslutningen	  om	  at	  nedlægge	  listen	  i	  2020.	  Vi	  gør	  

opmærksom	  på,	  at	  det	  IKKE	  er	  tilladt	  at	  parkere	  på	  foreningens	  veje	  heller	  ikke	  for	  håndværkere.	  
Håndværkere	  skal	  parkere	  enten	  på	  medlemmets	  grund	  eller	  på	  gæsteparkeringspladsen.	  Christina	  
Lauenbach	  har	  solgt	  sit	  hus	  og	  udtræder	  af	  bestyrelsen	  pr.	  1/11.	  Tak	  for	  indsatsen	  og	  held	  og	  lykke	  
med	  dit	  nye	  hus,	  Christina.	  Adi	  Norsell	  indtræder	  som	  bestyrelsesmedlem.	  	  

Ad	  pkt.	  4	   Regnskabet	  ser	  fortsat	  godt	  ud.	  	  	  
Ad	  pkt.	  5	   Dræn:	  Arbejdet	  er	  fortsat	  koncentreret	  omkring	  foreningshuset.	  Vand:	  Der	  er	  medlemmer	  som	  i	  år	  

får	  en	  ekstraregning	  for	  vand	  på	  12.–18.000	  kroner	  på	  grund	  af	  vandspild.	  Hold	  derfor	  øje	  med	  
løbende	  vandhaner,	  utætte	  toiletter,	  utætte	  brøndventiler,	  da	  du	  ellers	  kan	  få	  en	  ubehagelig	  
overraskelse	  ved	  den	  årlige	  vandaflæsning.	  Trafik-‐	  og	  gadebelysning:	  En	  lampe	  ved	  Granstien	  skal	  
efterses.	  Giv	  gerne	  besked,	  hvis	  du	  observerer	  defekte	  gadelamper.	  Vurderings-‐	  og	  byggesager:	  	  
Ingen	  nye.	  Hjemmesiden:	  Husk	  at	  tilmelde	  dig	  til	  automatisk	  besked	  på	  din	  mailadresse,	  så	  får	  du	  alle	  
nyheder	  direkte.	  Broen:	  Brobisserne	  har	  igen	  gjort	  et	  fantastisk	  arbejde	  og	  taget	  broen	  ind	  i	  
rekordfart.	  Tak	  til	  alle,	  også	  dem	  der	  sørgede	  for,	  at	  brobisserne	  fik	  mad	  undervejs.	  Bemærk:	  Både	  må	  
ikke	  ligge	  på	  engen	  –	  de	  skal	  i	  vandet,	  lægges	  i	  egen	  have	  eller	  på	  vinterpladsen.	  Foreningshuset	  er	  
lukket	  ned	  for	  vinteren,	  tak	  til	  jer	  der	  hjalp	  med	  rengøring	  mv.	  Sociale	  arrangementer:	  Stort	  
fremmøde,	  da	  flaget	  blev	  taget	  ned	  –	  se	  fotos	  på	  hjemmesiden.	  Sæson	  2016:	  Bestyrelsen	  arbejder	  på	  
at	  holde	  nogle	  visionscafeer	  næste	  år	  for	  at	  styrke	  sammenholdet	  i	  foreningen	  og	  skabe	  flere	  
aktiviteter	  for	  både	  børn	  og	  voksne.	  I	  hører	  nærmere	  J	  Købmandsbutikken:	  Igangsat	  
reperationsarbejde	  er	  afsluttet.	  	  

Ad	  pkt.	  6	   To	  salg	  og	  tre	  overdragelser.	  Velkommen	  til	  nye	  medlemmer	  Dadelstien	  3	  og	  Hovedstien	  31.	  
Ad	  pkt.	  7	   I	  vinterhalvåret	  starter	  bestyrelsesmøder	  kl.	  17.30	  og	  afholdes	  fortsat	  i	  foreningshuset.	  	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  21.15	  
Referent:	  Lonnie	  Borgstrøm	  
Næste	  møde:	  12.	  november	  2015	  kl.	  17.30	  


