
Bestyrelsen går af 

 På den ekstraordinære generalforsamling den 9. oktober 2017, skal der vælges en ny bestyrelse. 

 

Fejl i referat fra seneste ordinære generalforsamling. Bestyrelsen stiller sit mandat til rådighed. 

På medlemsmødet den 6/8-17 angav flere medlemmer, at bestyrelsen havde begået en fejl ved ikke at 
vælge ”den store pakke” til administration af økonomien i OF-Kvistgård, men en mindre pakke af primært 
økonomisk administration (se referatet for nærmere beskrivelse). Bestyrelsen forholdt sig til referatet fra 
den eksterne referent, Elisabeth Vind, som angiver, at ydelser som dirigent på generalforsamlingen og  
referatskrivning blev taget ud af forslaget før det blev stemt ind. 

Bestyrelsen besluttede på medlemsmødet, at de på førstkommende bestyrelsesmøde ville  lytte 
lydoptagelsen fra generalforsamlingen igennem og sammenligne med referatet for at undersøge, om der 
var uoverensstemmelse. Bestyrelsen understregede på medlemsmødet, at beslutningen om et 
regnskabsfirma med primært økonomiske opgaver, fremfor et administrationsfirma var truffet ud fra en 
vurdering af hvad vores forening har brug for og ikke var et forsøg på at omgå en vedtaget beslutning på 
generalforsamlingen.  

På bestyrelsesmødet den 9/8-17 blev optagelsen lyttet igennem og bestyrelsen konstaterede, at referatet 
ikke afspejlede den vedtagende beslutning. Medlemmerne havde stemt om den ”fulde pakke” og ikke som 
det fremgår af referatet en administration undtaget dirigent- og referentopgaver.  

Det er vigtigt for os at understrege, at bestyrelsen har handlet i god tro: Fejlen stammer fra det 
oprindelige referat udført af ekstern referent Elisabeth Vind og vi beklager, at vi ikke har opdaget fejlen 
tidligere. 

 

Den 10/8-17 skriver Elisabeth Vind: 

Kære medlemmer i Kvistgård 

OF Kvistgård har henvendt sig til mig angående det seneste referat til generalforsamlingen i Kvistgård. Det 
viser sig, at jeg som referent på generalforsamlingen har lavet en fejl i referatet. Det beklager jeg rigtig 
meget samt de processer, der er fulgt med fejlen.  

Fejlen drejer sig om, at jeg har registreret forkert, at man i OF Kvistgård stemmer for forslaget undtaget 
referent og indkaldelse til generalforsamling. Jeg har hørt forkert.  Ifølge lydoptagelserne fra 
generalforsamlingen, jeg optog til eget brug, har I stemt for det fulde forslag.  

Jeg har flere gange tidligere lavet referat til møder, og kan sige, at denne generalforsamling var en af de 
mere komplicerede, at beskrive og følge. Der var: 

- mange indlæg 

- mange interne proces-udtalelser 

- mange personer udtalte sig (også indimellem uden navn, der skulle findes løbende) 

- periodisk var samtalerne udenfor mødets dagsordenspunkt (og dette skulle sorteres bort løbende) 

- en intens stemning   

- og meget skulle afgøres og meget stod på spil, - dirigenten havde travlt.   

Der er sket en fejl, og det beklager jeg.  

Venlig hilsen 

Elisabeth Vind 

 



På medlemsmødet blev det tydeligt, at en gruppe i foreningen ikke længere har tillid til vores arbejde og 
tolkede denne fejl i referatet som et udtryk for bestyrelsens manipulation. På baggrund af det nuværende 
samarbejdsklima i foreningen ser bestyrelsen derfor en risiko for, at denne fejl giver anledning til stigende 
mistillid til bestyrelsen, hvilket ikke gavner vores forening.  

Som konsekvens heraf stiller vi vores mandat til rådighed på den ekstraordinære generalforsamling den 
9/10-17, hvorfor der som et af de første punkter, er valg af ny bestyrelse. 

Vi opfordrer den fremtidige bestyrelse til at fortsætte arbejdet for OF Kvistgård, så vi også fremadrettet har 
en velfungerende forening og en sund økonomi. 

 

Bestyrelsen 


