
Dagsorden til BM tirsdag d.25. juni 2019 hos Malene kl 19.00 
 
Til stede 

Elisabeth, Malene, Lars, Jeppe, Søren 
 
Valg af referent 

Søren 
 
Valg af ordstyrer 

Jeppe 
 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt – en enkelt tilføjelse til orientering under økonomi, en tilføjelse under 
orientering om åbent hus samt under evt. (køreplader til tungere køretøjer). 

 
Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendt 
 
Næste bestyrelsemøde: 
Dato for næste bestyrelsesmøde d. 29. juli i Kvistgård.kl 18.00 

Nye datoer for BM – der er allerede aftalt for august og september. Nye møder aftales på 
kommende møder. 
 
Økonomi/ budget 
Tilbagebetaling af vinternøgler  

Der er tilbageleveret et antal nøgler, men der er stadig en del nøgler ude. Vi tager på mødet i 
september stilling til hvad vi gør med de resterende. 
 
Dankort  

Intet nyt. 
 
Telefoner/ internet  

Søren undersøger hvor hurtigt vi kan opsige vores fastnet og internet. Vi skal kun bruge 
netforbindelsen, og den skal til gengæld være bedre. 
 
Grønne mænd  

Der har været en henvendelse vedr. aflønning. Alle grønne mænd får en aftalt timeløn som er 
ens for alle. Elisabeth er stadig ansvarlig for de grønne mænd, og aftale med dem hvad der 
skal laves. Vi kunne godt bruge et par stykker mere. Vi spørger på medlemsmødet, og ellers 
annoncerer vi på hjemmesiden.  

 
Kørepenge  

Husk at udfylde kørselssedler. De afleveres ved lejlighed, og senest omkring regnskabsårets 
afslutning 
   
Referat fra Hovedforeningen 
Orientering fra sidste extra HB møde d 4 juni og HB møde d.18 juni  2019. v. Elisabeth  

Elisabeth orienterede. Der har været driftet en lokalafdelings økonomi. Derudover har 
formandskabet deltaget i et møde med en kommune vedr. mulige nye regler for kolonihaver. 



Vi skal være opmærksomme på at invitere formandskabet med til møder der handler om alt 
vedr. vores grund. 
Der har været en uheldig episode i en forening, som er endt med et polititilhold. Bestyrelsen 
har talt om hvordan vi agerer hvis vi skulle være uheldige at få sådan en sag. 
Der er opdateret i M-files, så der nu kan være tre mailadresser pr. andel. Hvis man ønsker at 
der skal skrives til flere mailadresser, skal der skrives til Gothersgade. 

 
Orientering og info fra/ om møder mm :  
Grusgrav i vores baghave, med regionen og rep fra kommunen og Fms.deltagelse d.17 juni v. Elisabeth  

Der er i 2012 lavet høring omkring placering af grusgrave. Regionen skal så vidt muligt 
forsøge at være selvforsynende, og derfor er der udstukket en række placeringer for mulige 
grusgrave. Regionen har ikke modtaget en ansøgning fra nogen der ønsker at udvinde grus, 
men der er ved at blive handlet en ejendom med den option at der må udvindes grus ved 
Reerstrupvej. Spørgsmålet er nu hvor adgangsvejen skal gå. Der må påregnes nogle støj og 
støvgener. 
Der er desuden problemer med en firma som kører med store maskiner på vores vej - det 
ødelægger dem. Elisabeth tager kontakt til firmaet, og så håber vi problemet løses. Ellers 
tager vi det op igen. 

 
Drænmøde med Keld Moral og Fms d. 24 juni herunder orientering om bomme v. Jeppe og Lars 

Der har været en flok ude i området for at kigge på dræn. Herefter laver Morell 
udbudsmaterialer, og det være muligt for entreprenører at byde på opgaven. Vi skal på 
næste bestyrelsesmøde tage stilling til hvilket tilbud vi vil indstille til Hovedstyrelsen at de 
godkender. Hovedstyrelsen dækker 80% af udgiften. Mr. Pete og Benny deltog sammen med 
en repræsentant fra kommunen, hvilket var med til at kvalificere møde og gennemgang. 
Der er gennemgået hvad der skal laves og hvor. Vi skal have kapacitet til at kunne opsamle 
bedre. Det kommer til at fremgå af rapporten hvad der skal laves. Der er nogle få ting vi også 
selv mangler at få lavet. Vi får i rapporten et overblik over hvad der skal laves i hvilke etaper.  
Umiddelbart skal der spules rør i A, samt renses op i løbet langs fredskoven.  
Der iværksættes alle nødvendige initiativer, og vi informerer løbende.  

 
Møde med Lokaltog m. Majbrit …… Fms og de impliceret parter d 27 juni  v. Malene/ Elisabeth  

Formandskabet, Malene og Elisabeth deltager i møde med repræsentant Cowi om fremtidig 
vejføring til bakkegården. Den nuværende skal nedlægges da den krydser banen. Desuden 
deltager Barbara og en gårdejer med Jord op til banen. Der er foreslået to vejføringer: Ad 
farversøvej, og omkring C. Ejerne af gården har foreslået en 3. vej, som de allerede har aftalt 
med naboen. Malene taler med ejeren af Bakkegården inden mødet d. 27. juni. Når sagen er 
afsluttet, laves der vejsyn, og der afklares hvem der skal betale for vedligehold. 

 
Syn af huse, lokal tømrer. v. Malene og Lars 

Der har været møde med tømrer. Vi afventer at han vender tilbage, og orienterer om hvordan 
det kan komme til at foregå. Beslutning tages på efterfølgende møde når vi hører fra ham 

 
Fællesarbejde d. 7 juli. og punkter til grønmandsmøde d. 27. juni v. Elisabeth  
 Der skal laves flg.: 
 Faldunderlag på legepladsen 
 Der skal luges ved nye buske ved Nobels plads og ved andre nyplantede områder. 
 Diverse malearbejder.  
 Sikring af parkeringssten. 
 Eventuel forskønnelse af området omkring fælleshuset. 



 Eventuelt indkommende forslag. 
 
Storskraldsordning for Kvistgård.  
 Vi skal melde ind til forsyning Helsingør at vi har hhv. 2 og 18 spande der skal tømmes 
udenfor og i sæsonen. 
 Vi er ikke som hidtil antaget omfattet af kommunens storskraldsordning, og derfor skal 
overveje om storskraldsordningen skal fortsætte. 
 
Opfølgning på søndagsmøde d. 16/6 
 Er drøftet under øvrige punkter. 
 
Medlemsmøde d. 30 juni kl 11.00 – 13.00  
Dagorden laves. 
Orientering fra bestyrelsen 
De indkommende forslag.  
 Jeppe inkorporerer punkter fra dagens møde i det Elisabeth har sendt ud. Derefter udsendes 
det til godkendelse af den øvrige bestyrelse. 
 
Igangværende sager. 
Listen skal i fællesskab gennemgås.  
 Listen er gennemgået og arbejdsopgaver er fordelt. 
 
Veje - vendeplads ved wc og Farversøvej P plads v C. v Elisabeth 
 Udsat til næste møde.  
 
Opdatering, hvem der i bestyrelsen er ansvarlig for diverse arbejdsområder. 
 Der er fordelt igangværende opgaver, og derfor er punktet udsat til næste gang. 
 
Evt. 
 
Referatet 
 Udsendes til efterfølgende godkendelse 
 
 
Det underskrevne referat indsættes i mappe af ansvarlig referent. 
 
 
 
 
 
 
 


