
Kære	  naboer,	  genboer,	  andelshavere	  og	  venner	  
Endnu	  en	  sæson	  står	  for	  døren	  og	  jeg	  kan	  mærke	  suget	  i	  maven	  ved	  tanken	  om	  den	  forstående	  sommer	  i	  
Kvistgård.	  Hen	  over	  vinteren	  har	  bestyrelsen	  holdt	  møder	  i	  klubhuset	  og	  jeg	  har	  vanen	  tro	  sat	  mig	  bag	  
rattet	  i	  København,	  tændt	  for	  lydbogen	  på	  bilens	  anlæg,	  mærket	  sædevarmen	  sætte	  ind	  og	  sat	  kursen	  
mod	  Kvistgård.	  Ved	  ankomst	  har	  jeg	  parkeret	  min	  bil	  ved	  rækken	  af	  postkasser,	  hoppet	  over	  vandpytter,	  
sne	  og	  sjap	  og	  på	  min	  korte	  rute	  ind	  i	  varmen	  fulgt	  med	  i	  træernes	  efterårsvanlige	  forfald,	  vinterens	  indtog	  
og	  nu	  endelig	  forårets	  spirende	  forkyndelse	  af	  sommeren	  som	  er	  på	  vej.	  	  
	  
Efter	  fire	  år	  som	  bestyrelsesmedlem	  er	  jeg	  blevet	  afhængig.	  Afhængig	  af	  fællesskabet,	  af	  de	  hyggelige	  og	  
spændende	  møder	  og	  af	  den	  fornemmelse	  jeg	  har	  i	  kroppen,	  når	  jeg	  efter	  mødet	  sætter	  nøglen	  i	  bilen	  og	  
vender	  snuden	  mod	  København.	  Fornemmelsen	  af	  at	  have	  gjort	  noget,	  udrettet	  noget	  og	  igangsat	  noget.	  	  
De	  månedlige	  møder	  med	  fællesspisning,	  dagsordner,	  referater,	  beslutninger	  og	  diskussioner	  efterlader	  
mig	  altid	  med	  en	  følelse	  af,	  at	  gøre	  en	  forskel	  og	  er	  samtidig	  med	  til	  at	  styrke	  min	  tro	  på	  demokrati,	  
solidaritet	  og	  fremtiden	  for	  vores	  allesammens	  Kvistgård.	  	  
Jeg	  vil	  derfor	  benytte	  denne	  lejlighed	  til,	  at	  opfordre	  jer	  til	  at	  overveje	  om	  en	  plads	  i	  bestyrelsen	  kunne	  
være	  noget	  for	  jer.	  Jo	  flere	  kræfter	  vi	  har,	  jo	  mere	  kan	  vi	  udrettet	  i	  fællesskab.	  
	  Jeg	  har	  i	  min	  tid	  som	  bestyrelsesmedlem	  lært	  utrolig	  meget	  om	  respektfuld	  dialog	  og	  fået	  indsigt	  i	  det	  
store	  stykke	  arbejde,	  der	  ligger	  bag	  en	  velfungerende	  forening.	  Og	  jeg	  glædes	  ved	  at	  igangsætte	  projekter	  
og	  følge	  op	  på	  opgaver,	  til	  glæde	  og	  gavn	  for	  andelshaverne.	  	  
At	  være	  bestyrelsesmedlem	  betyder,	  at	  man	  tager	  ejerskab,	  udviser	  engagement	  og	  investerer	  tid	  og	  
energi	  i	  forvaltningen	  af	  vores	  forening.	  Men	  det	  medfører	  også	  stærke	  relationer	  i	  hele	  foreningen,	  gode	  
venskaber,	  mange	  hyggelige	  stunder,	  høje	  grin	  og	  en	  indflydelse	  på	  fremtiden	  for	  Haveforeningen	  OF	  
Kvistgård.	  	  
Når	  efteråret	  indtager	  haverne	  og	  sæsonen	  synger	  på	  sidste	  vers,	  samler	  vi	  i	  bestyrelsen	  de	  opgaver,	  som	  
ikke	  er	  blevet	  færdigbehandlet	  i	  sæsonen.	  Vi	  fortæller	  hinanden,	  at	  det	  må	  vi	  få	  ordnet	  inden	  
sæsonopstart	  og	  forsikrer	  hinanden	  om,	  at	  vi	  har	  masser	  af	  tid	  de	  næste	  5	  måneder	  før	  området	  igen	  
summer	  af	  liv	  og	  nye	  opgaver	  presser	  sig	  på.	  Trods	  en	  effektiv	  og	  fokuseret	  bestyrelse	  sker	  det	  ofte,	  at	  vi	  
ved	  forårstid	  endnu	  engang	  må	  erkende,	  at	  vores	  bunke	  af	  opgaver	  er	  vokset	  mens	  foreningen	  har	  været	  i	  
vinterhi.	  	  
Dette	  kan	  forekommende	  overvældende.	  Og	  er	  det	  også	  til	  tider.	  Men	  efter	  fire	  år	  i	  bestyrelsen	  ved	  jeg	  
nu,	  at	  den	  voksende	  mængde	  af	  opgaver	  ikke	  handler	  om	  sløsen	  eller	  manglende	  prioritering.	  Det	  handler	  
om	  en	  flok	  ressourcestærke	  bestyrelsesmedlemmer	  med	  gå	  på	  mod,	  gode	  ideer	  og	  lysten	  til	  at	  skabe	  en	  
sund	  og	  velfungerende	  forening.	  Også	  i	  fremtiden.	  Store	  projekter	  igangsættes.	  Og	  følges	  op.	  At	  bunkens	  
størrelse	  forbliver	  uændret	  betyder	  nemlig	  ikke,	  at	  opgaverne	  ikke	  ændres	  og	  udskiftes.	  
	  
At	  besøge	  Kvistgård	  uden	  for	  sæsonen	  får	  mig	  altid	  til	  at	  frydes	  og	  længes.	  Frydes	  over	  vores	  smukke	  
område	  –	  i	  al	  slags	  vejr	  og	  længes	  efter	  den	  sæson	  som	  venter	  lige	  om	  hjørnet	  med	  havearbejde,	  
hængekøje	  og	  henslængt	  hygge	  i	  skyggen.	  Hvis	  vi	  skal	  sikre,	  at	  vores	  forening	  er	  velfungerende	  og	  velholdt	  
–	  også	  i	  fremtiden,	  kræver	  det,	  at	  vi	  løfter	  opgaverne	  i	  flok.	  Så	  uanset	  om	  du	  brænder	  for	  at	  føre	  projekter	  
til	  dørs,	  anspores	  af	  udfordringer	  eller	  blot	  ønsker	  at	  medvirke	  til	  at	  udvikle	  og	  forbedre	  vores	  fælles	  oase,	  
beder	  jeg	  dig	  overveje	  om	  bestyrelsesarbejdet	  kunne	  være	  noget	  for	  dig.	  	  
	  
Jeg	  glæder	  mig	  til	  at	  se	  jer	  alle	  sammen	  til	  Generalforsamlingen	  den	  21.	  marts	  klokken	  10	  i	  Helsingør.	  
Mange	  forårshilsener	  Sofie	  
Sekretær	  i	  bestyrelsen	  


