
Bestyrelsesmøde 1. marts 2018 
__________________________________________________________________________  

Til stede: Sus Hellerøe, Henrik Ege, Peter Zappfe, Kasper Højbjerg, Thierry Boisdon 

Referent: Thierry Boisdon 

1) Kopimaskinen 
Foreningen ejer en stor kopimaskine, som er blevet købt brugt for omkring 34.000 kr. i 2016. Vi har 
overvejet om den skulle sælges. Den koster 4605 kr. om året inklusive 12.000 S/H kopier og 3600 
farvekopier plus udgifter til papir. I 2017 har den dog kostet 3762 kr. mere pga. ekstra antal kopier. 
Vi vælger at beholde den et år til, da den er næsten umulig at sælge, men at holde papirforbruget 
inden for den aftalte ramme. Alt som kan sendes digitalt vil fremover blive sendt pr. mail. Men der 
vil naturligvis stadig blive lagt kopier af f.eks. referater fra bestyrelsesmøder i fælleshuset for de 
medlemmer, som ikke er på mail. 

2) Løbende sager 
Blandt forskellige ansøgninger er der én, som vedrører en ny konstruktion på punktstøbt 
fundament. 
Vi har fået bekræftet af forretningsudvalget, at det strider mod deklarationen. Derfor benytter vi 
lejligheden til at minde alle medlemmer om, at skal der bygges på stolpesten med mindre 
deklaration 
bliver lavet om. 

3) Trampolin 
Der skal søges en tilladelse fra det offentlige til trampolinen, da det er en privat vej, der er offentligt 
tilgængelig. Det er lovpligtigt. Da der er tale om en matrikulær sag, vil vi bede forretningsudvalget 
om at ansøge. 

4) Kompost 
Vi starter sæsonen med en stor bunke ved fælleshuset. Komposten ankommer lige inden påske. I 
begyndelsen af sæsonen vil vi fjerne de gamle bunker, som er fyldt med brændenælder. 

5) Drænprojekt 
For at komme videre skal vi have afklaret, hvem der betaler de forundersøgelser, som blev lavet 
sidste år, og dem, der kommer i fremtiden. Vi fik en regning på ca. 100.000 kr. for 
ingeniørrådgivning 
+ 32.000 kr. for boreprøver. Vi skal også have afklaret, hvordan vi fremover kan styre arbejdet, da 
forretningsudvalget har meldt ud, at der er tale om en matrikulær sag, og at vi derfor ikke kan 
holde møder med ingeniøren uden forretningsudvalget. 
Mr. Pete fortsætter med at kortlægge dræn og brønde. 

6) Generalforsamling 
Vi planlagde de praktiske aspekter: Stemmesedler, sandwich (indkøb), tilmeldinger, lyd, 
medlemslisten osv. 

7) Facebook 
Da forsøget med at åbne en ekstra facebookside kun til meddelelser osv. fra bestyrelsen har vist 
sig ikke at fungere, besluttede vi at oprette en bestyrelsesprofil for at kommunikere officielt til de 
medlemmer, som bruger Kvistgårds facebookside. 

Næste bestyrelsesmøde: 14. marts kl. 18.30 

Sus Hellerøe  Henrik Ege  Peter Zappfe 

Kasper Højbjerg Thierry Boisdon


