
A/H Søndergården     13. november 2015 
Bachersmindevej 5A, 2791 Dragør 
www.ah-soendergaarden    	  

Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  den	  12.	  november	  2015	  
	  

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

1. Godkendelse	  af	  dagsorden	  
2. Godkendelse	  af	  referat	  fra	  seneste	  bestyrelsesmøde	  
3. Meddelelser	  fra	  formanden	  
4. Regnskab	  	  
5. Meddelelse	  fra	  udvalg	  mm:	  

5.1 Dræn,	  vand	  og	  kloak	  
5.2 Trafik-‐	  og	  gadebelysning	  	  
5.3 Vurderings-‐	  og	  byggesager	  
5.4 Hjemmesiden	  	  
5.5 Broen	  og	  materialegården	  
5.6 Foreningshus,	  legeplads	  
5.7 Sociale	  arrangementer	  	  
5.8 Renovation,	  gartner,	  fællesarealer	  
5.9 Købmandsbutikken	  	  

6. Salg/overdragelse	  af	  haver	  
7. Generalforsamlingen	  
8. Eventuelt,	  herunder	  næste	  møde	  samt	  bestyrelsens	  to-‐do	  liste	  

	  
Ad	  pkt.	  1	   Godkendt	  
Ad	  pkt.	  2	   Godkendt	  
Ad	  pkt.	  3	   Der	  er	  sendt	  breve	  til	  dem,	  der	  er	  på	  venteliste	  og	  der	  er	  11	  personer,	  som	  ønsker	  at	  blive	  stående	  gratis	  

på	  listen	  indtil	  den	  afskaffes	  helt	  i	  2020.	  Kurser	  i	  Kolonihaveforbundet:	  Der	  er	  1	  bestyrelsesmedlem	  og	  2	  
frivillige	  fra	  vurderingsudvalget,	  som	  deltager	  i	  vurderingskursus.	  Desuden	  skal	  2	  bestyrelsesmedlemmer	  
på	  kursus	  i	  jura	  for	  bestyrelsesmedlemmer.	  	  

Ad	  pkt.	  4	   Regnskabet	  blev	  gennemgået	  og	  budgettet	  holder	  fint.	  	  
Ad	  pkt.	  5	   Dræn,	  vand	  og	  kloak:	  De	  eksisterende	  faskiner	  ved	  foreningshuset	  er	  nu	  renset	  igennem	  og	  herefter	  

arbejdes	  der	  på	  at	  lave	  en	  midlertidig	  løsning	  for	  at	  aflede	  vand	  fra	  nedløbsrør	  omkring	  huset.	  
Gadebelysning:	  Brandvæsenet	  har	  været	  tilkaldt	  i	  starten	  af	  november	  grundet	  kortslutning	  i	  et	  el-‐skab.	  
Ingen	  vurderinger.	  Byggesager:	  1	  tilbygning	  samt	  1	  ny	  byggeansøgning.	  Foreningshuset:	  Der	  er	  kommet	  
ny	  dør	  i	  kontoret.	  Sociale	  arrangementer:	  Bestyrelsen	  har	  nedsat	  et	  udvalg,	  som	  mødes	  i	  januar	  for	  at	  
planlægge	  visionscafeer.	  Dagrenovation:	  Der	  har	  hidtil	  været	  opstillet	  en	  affaldscontainer	  ved	  
foreningshuset	  også	  uden	  for	  sæsonen	  som	  en	  service	  for	  dem,	  der	  kommer	  her	  i	  weekenden.	  Desværre	  
har	  der	  gennem	  et	  stykke	  tid	  været	  så	  stort	  et	  misbrug	  af	  containeren,	  at	  den	  bliver	  fjernet	  pr.	  1.12.2015.	  
Bemærk:	  Det	  er	  den	  enkelte	  haveejers	  ansvar	  selv	  at	  fjerne	  skrald	  og	  dagrenovation	  i	  vintermånederne.	  	  

Ad	  pkt.	  6	   Velkommen	  til	  et	  nyt	  medlem	  Fyrrestien	  15.	  	  
Ad	  pkt.	  7	   To-‐do	  listen	  for	  generalforsamlingen	  den	  25.	  april	  2016	  gennemgået.	  	  
	  	  
Mødet	  slut	  kl.	  22.	  
Referent:	  Lonnie	  Borgstrøm	  
Næste	  møde:	  	  21.	  januar	  2016	  kl.	  17.30	  
	  
	  


