
Bestyrelses møde 1st februar 2018 

Til sted Henrik Ege, Morten Blichmann, Jane Blichmann, Kasper Højberg, Thierry Boisdon 

Thierry skriver referatet 

1 . Administrator: 

Vi har efter den ekstraordinære generalforsamlings beslutning indgået en aftale med 
administrationsselskabet Valdal for at sikre retvisende regnskaber og bilagskontrol i OF-Kvistgård.  

Efterfølgende har FU og HB sendt os et brev for at fortælle os at det strider mod Hovedforeningens 
vedtægter. Valdal  og bestyrelsen mener ikke at der er et problem, idet vi ikke mener at det strider 
imod de generelle vedtægter. Bestyrelsen har derfor besluttet at køre videre med den aftalte  og 
den styrkede sikkerhed relateret til administration af foreningens midler.  Uenigheden mellem FU/
HB og bestyrelsen vil efterfølgende blive forsøgt bilagt. 

2 . Pumper og drænrør: 

Systemet fungerer overordnet set godt takket være Mr Pete og Henrik, som sørger for at de rør der 
skal spules får foretaget den nødvendige spuling. 

Der er udskiftet  pumpe i brønd 6. 

Der er registreret at højt vandspejl i den lille sø hos vores nabo. Vandet er steget cirka 30 cm. Dette 
kan forklare nogle af de problemer som enkelte parcelindehavere har i A området. Bestyrelsen kan 
ikke ændre på dette, men vi vil forsøge at få en landbrugs konsulent (betales af HB) til at se på 
sagen, idet søen ingen afvanding har. 

3 . Drænprojekt: 

Per Korsgård (ingeniør fra Nord Konsult som var sat på opgaven) er gået på pension. Per Korsgaard 
afløser har imidlertid skiftet arbejde, hvilket selvsagt har forsinket projektet. Den nye person på 
opgaven har lovet et møde i uge 3, hvilket ikke er effektueret.  Bestyrelsen rykker kraftigt for at 
fremskynde sagen.  

4 . Vedtægtsændringer 



Der blev holdt to møder om vedtægtsændringer som Kvistgårds bestyrelsesformand  deltog i. 
Formanden vil sikre at vi snarest får lagt materialet fra FU på hjemmesiden, således at alle 
medlemmer kan følge processen. Bestyrelsen modtager gerne forslag til den kommende kongres.  

5 . Generalforsamlingen 17 marts 2018 

Formandens beretning og budget såvel som praktiske aspekter i forbindelse med GF (indkaldelse, 
forplejning, opstilling i salen osv.) blev drøftet. Informationer følger senere såvel på hjemmesiden 
som på FB, og følger naturligvis også med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

6 . Henvendelser til bestyrelsen 

Bestyrelsen bestræber sig på at svare på alle henvendelser så hurtigt det er  praktisk muligt. 
Henvendelsen der omhandler for meget vand på grunden skyldes den omtalte problematik jfr. punkt 
2 .  

Den våde sommer og vinter har betydet øget vandstand i store dele af Danmark, hvilket desværre 
også gælder Kvistgaard . Bestyrelsen  vil i videst muligt omfang sørge for  at drænprojektet  
medfører den bedst tænkelige løsning af på såvel generelle som specifikke problemer.  

7 Godtgørelse og forplejning under møder 

Bestyrelse vælger fremover at bruge den laveste sats for kørsels godtgørelse til 
bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vil der på det næst kommende møde blive defineret en  
prismæssig forsvarlig ramme for forplejning under bestyrelsesmøderne.   

8  Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede kort om storskrald bør forekomme en gang om året i stedet for to. Den 
endelige beslutning vil blive lagt ud til generalforsamlingen.  

Udgiften en til storskrald er betydelig og vil stige voldsomt såfremt andelshaverne ikke opretholder 
den aftalte disciplin relateret til hvad der er tilladt at smide ud.. 

Næste bestyrelsesmøde er sat til den 14 februar kl.18 (på Østerbro hos Thierry).  



 


