Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling i OF-Kvistgaard.
Lørdag d. 14.03.2020 kl 11.

Afholdes i Kvistgaard Idrætsanlæg
Reerstrupvej 2A, 3490 Kvistgaard.

Grunden til at der indkaldes til såvel en ordinær som en ekstraordinær
generalforsamling er, at kassereren har meddelt, at han fratræder i utide, pr. 14/ 3
2020. Det betyder if. vedtægterne, at der skal afholdes en ekstraordinær
generalforsamling. Da fratrædelsen er sammenfaldende med den ordinære
generalforsamling, afholdes de begge samtidig.

Vedtægternes § 21-3: Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens
medlemmer, der er påført overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til
foreningen. Hver parcel har en stemme, der ikke kan overdrages og der kan ikke
stemmes med fuldmagt. Derudover har formandskabet møderet og taleret.

Vedlagte dokumenter:
1.
2.
3.
4.

Dagsorden
Regnskab (årsberetning) for 2019
Budget for 2020 og 2021.
Dom fra Helsingør Byret (bilag til punkt 6 Orientering om verserende sag ”den
gamle sti”).
5. Indkommende forslag fra medlemmer, lokalbestyrelsen og hovedbestyrelsen.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent.
Valg af stemmetællere.
Bestyrelsens beretning. Er udsendt skriftligt. Spørgsmål til beretningen.
Godkendelse af årsregnskab.
Gennemgang af budget.
Orientering om verserende sag ”den gamle sti”.
Indkommende forslag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Forslag om retningslinjer for face-book gruppen. Sofie B 4
Forslag til etablering af frugtplantage. Anne B18.
Forslag til ændring af bebyggelsens udformning. Jette. B 4.
Forslag til ændring af størrelsen på drivhus. Tim B 79
Forslag om brugerbetalt vandforbrug. A 39
Forslag til afstemning på kongressen om brugsretten af ”den gamle sti” a)
eller b) Leif A23
7. Forslag til afstemning på kongressen om ændring af vedtægterne §21-3 om
møderet, taleret og stemmeret. Leif A23
8. Forslag om ændring af § 21-11 i Omegnens Haveforenings vedtægter. Til
afstemning på kongressen. Bestyrelsen.
9. OF´s Hovedbestyrelses forslag til vedtægtsændringer, til afstemning på
kongressen.
8. Valg af bestyrelse.
- Formand 2 år. Elisabeth C 6 genopstiller
- Bestyrelsesmedlem 2 år.
- Bestyrelsesmedlem 1 år. Lars B25 genopstiller.
- Bestyrelsesmedlem 1 år. Med ekstraordinært valg af kasserer for 1 år.
- 1. suppleant 2 år.
- 2. suppleant 1 år.
- Bilagskontrollant 1 år.
- Suppleant for bilagskontrollant 1 år.
9. Valg af kongresdelegerede. 5 bestyrelsesmedlemmer samt 6 medlemmer.
10.Vandåbning. Vi skal bruge min. 3 (gerne flere) fra hvert område (A, B og C) før
vandet åbnes.
11.Eventuelt.

Årsberetning for 2019. OF-Kvistgaard.
Læs beretning inden generalforsamlingen.

Overskriften på denne beretning må være at vi har været en lille bestyrelse, der har arbejdet i den
udstrækning det har været muligt. Vi har måtte prioritere arbejdet og gjort hvad der har været muligt.

Sæsonåbning.
Hvis vejrforholdene tillader det, åbnes der for vandet efter generalforsamlingen d. 14/3. Dette forudsætter
at der er 4 andelshavere for hver afdeling (A, B og C) der har meldt sig på GF til at være til stede i
områderne når vandet åbnes. Dette for at opdage utætheder og åbne haner, således at vi undgår vandspild
og lækager opdages hurtigt.

Drænprojekt.
Som alle nok har bemærket, har der været udført et stort arbejde i området ved nedlægning af dræn.
Projektet er stort set gået efter planen. Der er undervejs opstået nogle udfordringer, som har krævet
beslutninger om at søge tillægsbevillinger til fx to stier i A og udskiftninger af pumper og store stophaner
for område B og C samt hegn omkring søen.
Projektet har været godkendt og fulgt af formandskabet og økonomisk ligger vi inde for det vedtagne
budget. Vi har dags dato ikke afregnet endeligt derfor skal dette fremlægges på et kommende
medlemsmøde. Lige nu er der noget opkørt og jord mange steder. Dette udbedres af entreprenøren når
gravearbejde er fuldført. Overskydende jord er i samarbejde med Helsingør kommune, blevet henlagt hvor
der har været plads og mulighed.
I forlængelse af drænprojektet bliver vejene nogle steder i området forhøjet og renoveret efter tidligere
indgået med entreprenør Erik Andersen (Vej Erik).

Veje og parkering.
Der vil i forbindelse med vejprojektet etableres 3 bump ved legepladsen som er godkendt af Helsingør
kommune. P-pladsen ved Nobels plads er blevet renoveret og udvidet. P-plads/vigeplads ved Faversøvej i C
er under etablering.

Løbende vedligeholdelse og reparationer.
Der har i det forløbne år været behov for en del løbende vedligeholdelse og reparationer.
Traktorhuset og området er blevet renoveret og der har været foretaget forskellige
reparationer af træværk, el og døre. Der er indhentet tilbud på udskiftning af tag, da dette er
utæt.
Grønne områder. Der er i løbet året blevet fældet en del rådne træer i området efter samråd
med træspecialist. (Ulrik Carlsen). Det har været nødvendigt da flere var rodløsnet. Ligeledes
er der i samarbejde med nabo fortaget gennemgang af træer langs Faversøvej. Her skal der
fældes en del som er gået ud. Vi afventer en afklaring. Derudover er der lavet løbende

vedligeholdelse af området bl.a. er chikaner nedtaget og erstattet med hvide sten, pileurten i
området er under løbende bekæmpelse.
Grønne mænd og kvinder; Vores grønne folk har ydet en stor indsats i det forløbne år.
Tusinde tak for det. Det gælder også rengøringsfolk, der sørger for at vores toilet og
badeforhold altid er i ordentlig stand. Alle grønne har fået ansættelsesaftale og er sikret mod
evt. ulykker i forbindelse med udførelse af arbejde i området.
Der er lavet nyt låsesystem i fælleshuset og sat nye vinduer og tagrender op.
Legepladsen er blevet godkendt, og der er foretaget flere forbedringer og reparationer af
bestående legeredskaber.

Årets arrangementer.
I løbet af året har der været forskellige arrangementer i foreningen. Der har været afholdt 2
fællesarbejdsdage, hvor der har været god tilslutning og blevet arbejdet godt med forskellige udbedringer i
området. Det har været hyggelige og effektive dage. Mange tak til alle der har deltaget.
Der har været afholdt sommerfest. Det blev en noget mindre en af slagsen end først beskrevet pga.
manglende tilslutning. Men det var en hyggelig og dejlig sammenkomst for dem der var der. Tak til
festudvalget.
Der har været loppemarked, hvor der var mulighed for at have en bod og sælge/bytte mellem
andelshavere.
Vi har desværre kun haft mulighed for at afholde et medlemsmøde. Det var et møde tidligt forår hvor
bestyrelsen orienterede om de aktiviteter vi tænkte der skulle prioriteres. Her blev der nedsat et
festudvalg, et legepladsudvalg, et kloakudvalg og et deklarationsudvalg.
På medlemsmødet blev den verserende sag (som er endt i retten) om forhold vedr. parcellerne B2-B14
fremlagt af berørte andelshavere. Sagen blev debatteret og de medlemmer der var til stede kunne
kommentere og ytre sig om sagen. Vi henviser til referatet fra mødet. De involverede andelshavere har
bedt om at sagen bliver et punkt på dagsordenen til GF, hvor de vil orientere om sagens indhold og
nuværende situation.
Desuden har fælleshuset været lånt af flere andelshavere til forskellige private arrangementer.

Erklæring til salg.
Der har været godt gang i salget af huse i det forløbne år. Derfor har bestyrelsen haft en del arbejde med
”erklæring til salg”. Det er i det store hele forløbet godt, og andelshavere der har ønsket erklæring har
været godt forberedt når vi har foretaget syn. Det er rart at stort set alle har udarbejdet dokumentet
”erklæring til salg” og udbedret evt. forhold inden vi har foretaget den endelige erklæring. Der var en
periode hvor vi holdt ”pause” i erklæring til syn, da der blev tvivl om ansvar hos de medlemmer der lavede
erklæring til syn. Dette blev afklaret, således at det er sælger og køber der har ansvar for at hus og grind
overholder deklarationen. Vi har desuden arbejdet på at overdrage denne procedure til en professionel
synsmand/kvinde, og har fået forskellige tilbud på denne opgave. Det har dog vist sig at det ikke har været
så enkelt. Problemet er at hvis en professionel skal foretage dette, skal vedkommende have en ret dyr
forsikring, for at være dækket ind mod evt. klager. Denne forsikring betyder at prisen for et syn vil blive høj.

Omkring 2500 pr. syn. Derfor har vi for nu og i det forløbne år valgt at bestyrelsen selv fortsat foretager
denne opgave. En ny bestyrelse kan overveje denne beslutning.

Igangværende projekter.
Deklarationen.
Vi har gennemgået deklarationen bl.a. på baggrund af forslag om hus-højde vedtaget på
sidste GF. Der har været nogle udfordringer med at få ændret denne beslutning i
deklarationen pga. forskellige forhold som kommunen har gjort opmærksom på. Vi har ikke
kunne færdiggøre dette arbejde i det forløbne år. Vi har gennemlæst og stillet spørgsmål,
som vi vil bringe videre til kommunen, for at være helt sikker på, at når vores revidering skal
godkendes, overholder vi de lovmæssige krav og kommunens retningslinjer. Det har været
vores plan at nå dette inden GF, men har ikke været muligt. Derfor er det et arbejde der i
samarbejde med de medlemmer der meldte sig til udvalget og den nye bestyrelse, skal
arbejde videre med. Der er flere områder i deklarationen der trænger til at blive revideret og
omskrevet/uddybet således at det bliver tydeligere hvordan forskellige forhold defineres.
Ny vej til Reerstrup.
Da bane Danmark ønsker at nedlægge overkørslen ved Reerstrupvej og dermed anlægge ny
vej til områdets beboere, har vi deltaget i en række møder om hvor denne vej skulle
anlægges. Der har været planer om at den skal løbe langs markerne i C. Det har vi arbejdet i
mod da vi mener det vil kunne give gener for vores område. Denne sag er ikke afsluttet, og
den nye bestyrelse skal fortsat arbejde for at omlægge vejen til et andet sted.
Formandsskabet er med i dette arbejde.
Grusgrav.
Der er givet tilladelse til at anlægge en grusgrav i nærheden af vores område, nærmere
bestemt på nordsiden af Reerstrupvej. Flere beboere i området har klaget over denne
beslutning og bestyrelsen har deltaget i forskellige møder. En af årsagerne til bekymring er at
der vil blive kørsel med store maskiner og vogne tæt på Kvistgård. Denne sag er ikke afsluttet
og den nye bestyrelse skal fortsat deltage i kommende møder om sagen. Formandsskabet er
med i denne proces.
Køb af grund.
Området/grunden for enden af Favresøvej blev i foråret udbudt til salg. Vi forsøgte at få
hovedforeningen til at købe og inddrage dette stykke jord til OF-Kvistgård. Da grunde ikke
kunne byggemodnes var det desværre ikke muligt for foreningen at købe denne grund. Det
er nu vores nabo Ernsted der har købt grunden.
Vaskeriaftale.
Det blev besluttet på forrige GF, at der skal etableres betaling for at vaske. Bestyrelsen har
indgået en aftale med Service Centralen A/S om et betalingssystem. Systemet kommer til at
fungere med elektroniske brikker som kan opfyldes via mobil-pay og der bliver en tilhørende
app samt et elektronisk system i vaskehuset hvor tider kan bookes. Betalingen for vask er
ikke endeligt afklaret.

Pumpehuset.
På sidst GF blev det besluttet at afsætte 50.000 kroner til renovering af pumpehuset. Det
viste sig at blive noget dyrere (77.000 kr.). Da pumpehuset ikke har nogen funktion og
betydning for selve drænsystemet, besluttede vi at det var en unødig og unødvendig stor
post at bekoste. På sigt skal selve pumpesystemet erstattes af en styringsboks og der
foretages overdækning af rist og pumper.
Slutteligt skal vi takke for den gode opbakning til bestyrelsen. En særlig tak skal lyde til Benny, som har ydet
en ekstraordinær indsats især ifb. Med drænprojektet. Uden Bennys indsats var det ikke forløbet så godt
som det har gjort. Også en tak til Mr. Pete som i starten af drænprojektet overdrog en stor viden om
vandforholdene i området. Dette arbejde var en stor hjælp for den endelige planlægning af hvor dræn
skulle placeres. Og tak til alle andre der har hjulpet og støttet bestyrelsesarbejdet. Slutteligt vil vi komme
med en stor opfordring; Vi mangler medlemmer der melder sig til bestyrelsesarbejdet. Vi kan ikke fortsætte
som det er på nuværende tidspunkt, så kom på banen og meld jer til at gøre en fælles indsats for vores
dejlige område.

Velmødt og på gensyn
Bestyrelsen.

Der åbnes for vandet d. 14/3 efter GF, når vi har fået 3-4 medlemmer for hvert område (A,B og C) til at
melde sig som vandvagter når vandet åbnes. Deres opgave bliver at gå rundt i området og tjekke for evt.
vandspild, således at vi med det samme kan forhindre unødigt vandspild og uheld.

Årsregnskab 2019
Penneo dokumentnøgle: XXQQB-S5CU4-4WOPN-CFE4Q-LGLUW-1UJ0P

Omegnens Fritidshaveforening
Kvistgård
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ÅRSBERETNING
Fritidshaveforeningens aktivitet omfatter den daglige drift af haveforeningen og områdets
vedligeholdelse, herunder drift af spildevandsanlæg, vandforsyningsanlæg og meget mere.
Årets resultat er tilfredsstillende.
Årets resultat foreslås anvendt således:
Overført til egenkapitalen
Henlæggelse til forventede større renoveringsudgifter

99.898
0
99.898

Kvistgård, den 19. februar 2020
I bestyrelsen:

Elisabeth Windfeld

Søren Dahlstrøm

(formand)

(kasserer)

Jeppe Linnet
(næstformand)

Lars Nielsson

Bilagskontrollantens påtegning
Som generalforsamlingsvalgt bilagskontrollant har jeg ved stikprøvekontrol gennemgået OF Kvistgårds
bogføring og afstemt bankbeholdningerne i forhold til regnskabet.
Jeg har ikke fundet anledning til bemærkninger.
Jeg har gennemgået den anvendte procedure for beslutninger og betaling og har ikke fundet
forhold som er i modstrid med vedtægter med videre.
Kvistgård, den

Gunilla Herminge
Bilagskontrollant
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Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET
Til medlemmerne af OF Kvistgård

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for OF Kvistgård for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der
omfatter resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er
uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt
vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede
revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset
om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde
årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til
hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revision af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.
Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det
med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Penneo dokumentnøgle: XXQQB-S5CU4-4WOPN-CFE4Q-LGLUW-1UJ0P

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:
Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse
af intern kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er
rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens
evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores
revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne
oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion.
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoenfor vores
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen
ikke længere kan fortsætte driften.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder
på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle
betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Supplerende oplysninger
De i regnskabet anførte budgettal er ikke omfattet af revisionen.
Birkerød, den

Claus Carlsen
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Cvr. 30553535

Claus Carlsen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne18573

Penneo dokumentnøgle: XXQQB-S5CU4-4WOPN-CFE4Q-LGLUW-1UJ0P

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten afforeningens interne kontrol
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RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12
Note

2019

Budget
2019

Regnskab
2018

Indtægter
Kontingent
Syn af huse
Salg nøgler toilet/bad
Udleje af trailer
Renteindtægter
Diverse indtægter

1.066.500
4.125
-2.650
0
515
0
1.068.490

1.100.000
5.000
3.000
500
0
0
1.108.500

1.050.200
6.940
14.600
400
1.133
0
1.073.273

1
2
3
4
5
6
7
8

8.409
261.009
129.403
111.665
313.320
53.007
43.374
48.405
0
968.592
99.898

28.000
338.055
85.000
208.000
415.000
66.000
39.500
62.560
0
1.242.115
-133.615

49.618
114.026
83.532
195.931
255.006
25.707
50.541
61.104
350
835.816
237.457

Overført til egenkapitalen
Henlæggelse til forventede større renoveringsudgifter

99.898
0
99.898

-133.615
0
-133.615

237.457
0
237.457

Medlemsarrangementer
Grønne områder
Lønninger
Drift klubhus og øvrige bygninger
Området
Vaske/badehus
Bestyrelsen
Administrationsomkostninger
Renteudgifter
Årets resultat

Årets overskud foreslås anvendt således:

Penneo dokumentnøgle: XXQQB-S5CU4-4WOPN-CFE4Q-LGLUW-1UJ0P
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BALANCE PR. 31/12
Note

2019

Budget
2018

2018

Indskud i drænprojekt
Indskud 1/1
Årets afholdte omkostninger

Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender
Likvider:
Kassebeholdning
Bankindeståender
AKTIVER I ALT

231.876
77.713
309.589

231.876
0
231.876

130.938
100.938
231.876

4.042

1.000

160

0
1.537.447
1.541.489
1.851.078

0
1.395.933
1.396.933
1.628.809

5.587
1.525.575
1.531.322
1.763.198

934.424
99.898
1.034.322

934.424
-133.615
800.809

747.826
186.598
934.424

750.000
750.000

750.000
750.000

750.000
750.000

66.756
66.756
1.851.078

78.000
78.000
1.628.809

78.774
78.774
1.763.198

PASSIVER
Egenkapital:
Egenkapital 1/1
Overført resultat for året

Hensatte forpligtelser
Hensat til drænprojekt
Gældsforpligtelser:
Kortfristede gældsforpligtelser::
Skyldige omkostninger
Gældsforpligtelser i alt
PASSIVER I ALT
Eventualforpligtelser m.m.
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2019
Note

Note

Note

Note

1 Medlemsarrangementer
Sommerfest, Sct.hans og medlemsmøder
Omkostning generalforsamling
Repræsentation

2 Grønne områder
Fællesarbejde, tilbagebetalt og forplejning
Træfældning
Veje og Stier
Skiltning
Kompost
Vedligehold af drænpumper Ø63
Udendørs vedligeholdelse/dræn
Legeplads
Maskiner Drift & Vedligehold
Forskønnelse af områder (GF marts 2018)
Mindre anskaffelser
Olie og brændstof for maskiner
Kørsel vedr. grønne områder
Forsikring Maskiner

3 Lønninger
Lønudbetaling til ansatte
Afledte lønudgifter - gebyr

4 Drift klubhus og øvrige bygninger
Bygningsvedligeholdelses
Indretning af fælleshus
Elforbrug
Drænpumper
Forsikringer
Mindre anskaffelser + inventar
Kloak-og vandinstallationer

Budget
2019

2018

2.270
5.389
750
8.409

15.000
10.000
3.000
28.000

13.824
31.988
2.225
48.037

4.480
43.622
15.433
0
0
11.441
0
40.263
41.097
28.383
20.152
4.775
45.827
5.536
261.009

15.555
15.000
120.000
0
2.000
100.000
0
30.000
15.000
20.000
10.000
5.000
0
5.500
338.055

18.569
46.883
29.650
16.695
0
81.241
2.292
22.055
17.144
24.008
5.244
3.367
0
5.431
272.579

124.760
4.643
129.403

85.000
0
85.000

46.038
730
46.768

48.223
0
35.209
0
10.460
3.363
14.410
111.665

55.000
50.000
45.000
25.000
15.000
3.000
15.000
208.000

1.308
0
46.776
22.324
14.278
682
15.629
100.997
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Note

Note

Note

Note

5 Området
Vandforbrug
Ejd.skat, storstensfejning netto
Renovation
Storskrald
Haveaffald
Falck assistance
Stophaner (andelshavere)

6 Vaske/badehus
Vaskemaskiner, vaskehus
Lønninger
Beklædningsgodt, kørselgodtg., Rengøring
Forbrugsvarer vaskehus og toiletter
Nøgler og Cylinder

7 Bestyrelsen
Bestyrelsesmøder, forplejning og godtgørelse
Kørselsgodgørelse
Telefon- og kontorgodtgørelse

8 Administrationsomkostninger
Kontorartikler
Porto & Gebyr
E-conomic
Regnskabassistance/administration
Revisor
Drift af kopimakine, printer o.l
Telefon og internet
Mindre anskaffelser
Forsikring, Erhverv
Digitalisering
Diverse incl. kassedifferencer

Budget
2019

2018

91.186
1.980
77.751
18.414
84.457
3.807
35.725
313.320

130.000
50.000
25.000
0
60.000
0
150.000
415.000

105.131
36.841
0
0
54.993
0
94.791
291.756

5.280
31.220
0
5.771
10.736
53.007

20.000
35.000
0
11.000
0
66.000

10.255
0
251
10.645
4.299
25.450

5.358
4.977
33.039
43.374

6.000
3.500
30.000
39.500

2.466
17.810
25.000
45.276

994
747
0
1.552
10.300
4.605
15.644
27
10.776
3.720
40
48.405

4.000
2.500
4.560
0
12.000
3.500
22.000
3.000
11.000
0
0
62.560

1.206
374
0
2.950
10.000
8.468
20.880
1.216
10.368
0
0
55.462
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Bestyrelsesformand
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Budget 2020 / 2021
OF Kvistgård
INDTÆGTER
Knr nr.
1100
1200
1225
1226
1228
1250
1400

Tekst
Lokalkontingent grundbeløb
Syn af hus
Salg af nøgler vaskehus
Salg af nøgler toilet/bad
Salg af nøgler postkasse
Udleje trailer
Diverse indtægter
INDTÆGTER I ALT

Budget 2020
Budget 2021
1.066.500
1.066.500
8.000
8.000
1.000
1.000
3.000
3.000
500
500
1.079.000
1.079.000

UDGIFTER

DRIFT AF KLUBHUS OG ØVRIGE BYGNINGER
Knt.nr
Tekst
2010 Bygningsvedligeholdelse
2020 Elforbrug
2030 Drænpumper
2040 Forsikringer
2050 Mindre anskaffelser + inventar
2060 Kloak og vandinstallationer
DRIFT KLUBHUS M.V. I ALT

Budget 2020
Budget 2021
55.000
55.000
45.000
45.000
25.000
50.000
15.000
15.000
3.000
3.000
15.000
15.000
158.000
183.000

OMRÅDET
2110
2111
2120
2130
2140
2160

GRØNNE OMRÅDER
2210
2220
2230
2240
2250
2252
2255
2256
2260
2270

Vandforbrug
Ejd.skat.akortsfejer netto
Renovation
Storskrald
Haveaffald
Stophaner ( andelshaver)
OMRÅDET I ALT

100.000
30.000
80.000
20.000
60.000
80.000
370.000

100.000
30.000
80.000
20.000
60.000
80.000
370.000

Fællesarbejde forplejning
Træfældning
Løn grønne mænd/ kvinder
Beklædninggodtgørelse
Veje og stier
Kompost
Vedligeholdelse vandledninger o.l. Ø63
Jordbundsundersøgelse/ drænprojekt
Legeplads
Maskiner drift og vedligeholdelse

10.000
25.000
70.000
100.000
2.000
30.000
15.000
15.000

10.000
25.000
70.000
100.000
2.000
30.000
10.000
15.000

2271
2280
2290
2295

Forskønnelse af området
Mindre anskaffelser
Olie og brændstof for maskiner
Forsikringer på maskiner
GRØNNE OMRÅDER I ALT

20.000
10.000
5.000
6.000
308.000

25.000
10.000
5.000
6.000
308.000

VASKE/BADEHUS
2310 Vaskemaskiner,vaskehus
2320 Løn til rengøringsdamerne
2330 Forbrugsvare vaskehus og toiletter
VASKE/BADEHUS I ALT

25.000
30.000
11.000
66.000

25.000
30.000
11.000
66.000

MEDLEMSARRANGEMENTER
2510 Sommerfest, Sct.Hans og medlemsmøder.
2520 Generalforsamling
2530 Repræsentation
MEDLEMSARRANGEMENTER I ALT

30.000
10.000
3.000
43.000

30.000
10.000
3.000
43.000

8.000
3.500
30.000
41.500

8.000
7.000
30.000
45.000

4.000
2.500
4.500
12.000
3.500
22.000
3.000
11.000
62.500

2.000
1.000
4.500
12.000
3.500
22.000
3.000
11.000
59.000

1.049.000

1.074.000

BESTYRELSEN
2610 Bestyrelsemøder
2620 Kørselsgodtgørelse
2630 Telefongodtgørelse
BESTYRELSEN I ALT
ADMINSTRATION
2710
2720
2726
2730
2735
2740
2750
2760
2770

Kontorartikler
Porto og gebyr
Digitalisering
Regnskabs assistance ( Gothersgade)
Revisor
Drift af kopimaskine,printer mm
Telefon og internet
Mindre anskaffelser
Forsikring erhverv
AMINDSTRATION I ALT

UDGIFTER I ALT
RESULTAT

-

30.000 -

5.000

BILAG TIL PUNKT 6: Orientering om verserende sag ”den gamle sti”.
Punktet blev indsendt til bestyrelsen med den fulde titel (forkortet på indkaldelsen af praktiske
grunde):
Orientering i forlængelse af medlemsmødet juni 2019: Fremlæggelse af Helsingør Byrets dom
afsagt 3. januar 2020 over Hovedforeningen, i sagen ”den gamle sti” anlagt mod 7 andelshavere i
OF Kvistgård.
·
Redegørelse for sagens forløb og fremtidige udsigter, som efterspurgt på medlemsmødet
juni 2019.
·
Mulige konsekvenser for øvrige andelshavere.
OF har anket sagen til landsretten.

FORSLAG 1

Forslag om retningslinjer for Facebook-gruppen OF Kvistgård
Baggrund:
Med 323 medlemmer i Facebook-gruppen OF Kvistgård er der særligt i sæsonen - livlig debat, udveksling og spørgsmål på siden.
Det er positivt, at så mange benytter gruppen, men ind imellem
forekommer der meningsudvekslinger eller tilkendegivelser på
siden, som optrapper konflikter og fra tid til anden medfører dårlig
stemning og anklager. Det blev derfor besluttet på sidste generalforsamling, at nuværende
admins skulle sammenfatte et sæt retningslinjer til afstemning, så vi sikrer en ordentlig tone
og samtidig giver administratorerne rimelige beføjelser til at udelukke et medlem eller slette
indlæg, som ikke følger de vedtagne regler for gruppen.
Vi foreslår derfor følgende retningslinjer;

Forslag til retningslinjer for Facebook-gruppen OF Kvistgård:
1. Gruppen har til formål, at fremme dialog, anspore udveksling af
erfaringer, havetips og ideer samt dyrke fællesskabet i OF Kvistgård.
2. Gruppens retningslinjer opfordrer til saglig debat, annoncering af sociale
arrangementer, bytte og salg.
3. Der opfordres til at alle kommunikerer i en ordentlig tone med fokus på
at trappe konflikter ned i stedet for op.
4. Såfremt en tråd eller en person benytter sig af konflikt-optrappende
adfærd, vil indlægget blive fjernet af administrator. Ved gentagne
overtrædelser af retningslinjer kan afsenderen blive ekskluderet fra
gruppen i op til 3 måneder.
5. Personsager og enkeltsager bør rettes til bestyrelsen på info@ofkvistgaard.dk og ikke postes i gruppen.
6. Andres debatindlæg må ikke kopieres eller bruges i andre sammenhænge.
Du skal overholde gældende love og retnings-linjer herunder injurie- og
ophavsretsloven.
7. Der opfordres til godt naboskab, dialog og en kommunikation med
gensidig respekt og plads til hinandens forskelligheder.

Forslaget er indsendt af Sofie Gro Søndergaard Szymanski, B4 på vegne af Facebook-gruppens
administratorer.

FORSLAG 2

Forslag til generalforsamling : etablering af frugtplantage

Danmark har verdens bedste klima til æbledyrkning – skal vi ikke lave foreningens egen mini-frugt-plantage
i forbindelse med Fredsskoven overfor redskabsskuret og p-pladsen?
Vi kan plante æble, pære, blomme og kirsebær samt vilde blomster og opsætte bistader for at øge
sandsynligheden for bedre bestøvning og for at forbedre levevilkårene for de trængte honningbier. Vi kan
også plante græs mellem træerne.
Jeg forestiller mig plantning af frugttræer i træ-form eller i espalier. Man kan købe forskellige typer træer,
dværg, mellem og høje træer. Vi kunne tage mellem-varianten der bliver op til 6 m høje.
Planteskolen tager 345,- kr pr træ og afstanden mellem træerne skal være 5 meter.
Jeg har forsøgt at opmåle arealet, men synker ned i den våde jord, men et rimeligt bud på områdets
størrelse er, at det er ca. 350-400 m2. Hvis vi planter tyve frugttræer er udgiften 6900,- kr. Dertil kommer
naturligvis anlægning, gravning, blomster, græs mm. som vi kan være fælles om i forbindelse med en
havedag.
Jeg har desværre ikke kunnet lave en tegning, da jeg har svært ved at gengive områdets form, som det
kommer til at se ud.
Mvh Anne B18

FORSLAG 3

Forslag til generalforsamlingen i OF Kvistgård, lørdag den 14. marts 2020, om
Deklarationens § 5: Bebyggelsens udformning byggeansøgning

Baggrund:
Det er et ønske om at begrænse hushøjden i foreningen, så vi fortsat kan nyde trætoppe og himmel fra vores haver.
Historisk var højden 5,5 m, men for nogle år siden blev den ændret til 4,5 m.
På generalforsamlingen i 2019 blev det vedtaget, at totalhøjden på huse ikke må overstige 3,75 meter. Samtidig blev
der vedtaget en model for udregning af terræn på skrånende grunde, som vi mener er kompliceret, da terrænet på en
grund kan have mange forskellige niveauer, og at et gennemsnitligt terræn medfører, at andelshavere på eksempelvis
våde grunde kun kan bygge meget lave huse, fordi de er nødt til at øge sokkelstenens højde.
Vi er vidende om, at der endnu ikke er indgået aftale med kommunen om ændring af deklarationen, hvorfor vi vil
bede generalforsamlingen forholde sig til dette ændringsforslag til deklarationens § 5, der reducerer hushøjden på
fremtidige bebyggelser, ligesom der er taget højde for skrånende og våde grunde. Vores forslag indebærer en
totalhøjde på 4,0 m. Vi mener, forslaget vil tilgodese følgende ift den gældende deklarations §5:
●
●
●

At fremtidige huse bliver bygget lavere.
At det bliver operativt og muligt for andelshavere at bygge på de meget skrånende grunde.
At det bliver muligt at hæve husene i de områder, der generelt er våde.

Nyt forslag til bestemmelsen:
§ 5. Bebyggelsens udformning byggeansøgning
1) Bygninger må ikke opføres med mere end én etage (tagrum må ikke udnyttes)
Højden på husets facade fra bundrem/sokkelstenens top til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes, må ikke
overstige 3 m. Husets totalhøjde - målt fra (og med) bundremmen til tagets højeste punkt - må ikke overstige 3,75 m.
Afstanden fra terræn til bundrem (sokkelsten), må maximalt være 0,25 m det sted, hvor huset er tættest på terræn. Er
afstanden til bundrem/sokkelstens top mere end 0,25 m over terræn, skal totalhøjden tilsvarende reduceres.
Er væghøjden mere end 2,4 m over terræn, skal skelafstanden øges tilsvarende.
Konkrete eksempler - se simple tegninger nedenfor:
1) Almindelig jævn grund: Sokkelsten på 0,25 m, hus fra sokkelstenen til tag 3,75 m. I alt 4,0 m.
2) En skrånende grund med hældning på 0,50 m, hvor huset skal opføres. På det højeste sted kan sokkelstenen være
0,25 m høje, mens de på det på det laveste sted på grunden kan være 0,75 m. Totalhøjde 4,0 m fra der hvor terrænet
er højest.
3) Hvis grunden er fugtig, og der derfor er ønske om en høj sokkel på 0,50 m, kan huset fra sokkelsten til tag være 3,50
m. hvilket igen giver en totalhøjde på 4,0 m.
ReferencerGældende deklarations bestemmelse:

§ 5. Bebyggelsens udformning byggeansøgning
1) Bygninger må ikke opføres med mere end én etage (tagrum må ikke udnyttes)
Højden på husets facade fra bundremmen til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes, må ikke overstige 3 m og totalhøjden må
ikke overstige 4,5 m.
Er væghøjden mere end 2,4 m over terræn, skal skelafstanden øges tilsvarende.
Forslag til ny bestemmelse vedtaget på generalforsamlingen 2019:
§ 5. Bebyggelsens udformning byggeansøgning
1) Bygninger må ikke opføres med mere end én etage (tagrum må ikke udnyttes)
Højden på husets facade fra bundremmen til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes, må ikke overstige 3 m. Husets totalhøjde
må ikke overstige 3,75m. Højden på huset måles altid fra terræn.
Er væghøjden mere end 2,4 m over terræn, skal skelafstanden øges tilsvarende.

1

Forslagsstiller:
Jette Szymanski, B4

2

FORSLAG 4

FORSLAG 5

Generalforsamlingen i OF Kvistgård marts 2020, forslagstiller A39:
Forslag 1: Brugerbetalt vandforbrug i OFK fremover..
Begrundelse:
a) Alment i boliger DK er, at varme, el og vand er brugerbetalt.
b) For OF Kvistgård:
1. Generelt: Foreningen bevæger sig fra kolo9have lignende forhold til sommerhuslignende forhold med
tiltagende andel etablering af samletanke. Herved er der mulighed for at etablere vandskyldende toilet, bad,
vaske- og opvaskemaskiner på parcellerne = altså stiger det individuelle vandforbrug/parcel med samletank.
Brugerbetaling for parceller med samletank er derfor en stadig stigende andel af vandforbruget ift. parceller uden
samletank.
2. årligt: Årligt "vandcirkus" i dage- og ugevis pga. Sæsonåbningen af vand i OFK.
3. Frivillige medlemmer og bestyrelsen arbejder i dage- og ugevis på at opklare, hvor lækager på området og på
enkelte parceller, hvor parcelejere har lækager pga. vinterskader mv. (ordentlig tømning af installationer til
vinteren). Det er parcellens ansvar og ikke fællesskabets.
- Et år kostede det fælleskabet 40.000kr., så det er ikke små beløb vi taler om. Det kan vi gøre bedre og bruge
pengene på andet i fælleskabets favør! Sidste år 2019 var den gal igen hele sommeren...
4. Individuel vandmåler pr.parcel monteres, evt. elektronisk aflæsning, evt. i frostfri dybde, således at
brugerbetaling af parcellens vandforbrug kan aflæses pr.år hhv. pr. kvartal samt ved salg/overdragelser.
5. OF fællesskabet bærer forsat ansvar for montering og vedligeholdelse af alle de centrale- og
fælles- vandinstallationer i OFK indtil parcellens stophane hhv. vandmåler.
6. Bestyrelsen vælger målermodel og finansieringsmodel til fremlæggelse og vedtagelse på kommende
generalforsamling 2021. Udvalg nedsættes.
7. Vedtægtsmæssige begrænsninger og ordensregler mht individuelt vandforbrug justeres/bortfalder, som fx.
vanding af græs i tørkeperioder samt forbud mod opvaskemaskine mv..
8. Brugerbetaling af vaskeriet i fælleshuset blev vedtaget på GF 2019, hvilket derfor afventes indført snarest.
9. Brugerbetaling af bad har været indført i årevis i vinterperioden med vinternøgle indtil 2019.
Årligt tilgængelighed samt brugerbetaling er ønskelig fremover, da det fremmer brugbarheden af vor huse årligt
;)
Eendelig personligt, som medlem af OFK uden samletank, ønsker jeg ikke, at mene noget som helst om andres
vandforbrug og jeg ønsker heller ikke at skule tage stilling til andres vandforbrug. Men jeg ønsker at betale for
mit eget forbrug både på min parcel og i fælleshuset, både bad og vaskeri. Det er fair for alle medlemmer, i min
optik.
Med venlig hilsen Anette A 39

FORSLAG 6

Forslag til generalforsamlingen OF Kvistgård2020 vedrørende verserende retssag om brugsret og
vedligeholdelsespligt på j ord.
Som det nok er de fleste på generalforsamlingen bekendt, fører hovedforeningen p.t. en retssag for
at fa brugsretten og vedligeholdelsespligten tilbage på et stykke jord, hvor hovedforeningen i 2011
overdrog brugsret og vedligeholdelsespligt til de tilstødende parceller.

Jorden er overdraget uden anden betingelse end at parcellerne mod brugsretten skulle overtage
vedligeholdelsespligten. Overdragelsen af brugsretten er ikke tidsbegrænset og principielt
ubegrænset i øvrigt. Myndigheder kunne have pålagt en tidsmæssig begrænsning, hvilket ikke er
tilfæ1det.

Nu har hovedforeningen tabt retssagen i Helsingør Byret, og hovedforeningen (vi) er dømt til at
betale også parcellernes advokatomkostninger. Parcelindehaverle har helt klart vundet stort.
Hovedforeningen har underligt nok anket sagen til Landsretten.

a)

at generalforsamlingen stemmer for at vi stiller et forslag
om at kongressen ved afstemning beslutter, om denne sag skal tilbagekaldes.

Jeg

vil derfor foreslå

til

kongressen

Såfremt forslag a) ikke vedtages foreslar jeg b)

b)

Jeg

vil derfor foreslå

til hovedforeningen

at generalforsamlingen stemmer for at vi, ved vores bestyrelse, henstiller

at tilbagekalde sagen.

Stillet af Leif Hansen OF Kvistgård Parcel23A

FORSLAG 7

Forslag til generalforsamlingen OF Kvistgård 2O2O vedrørende ændring af møderet mv
genera lforsa m linger.

til

Som hovedforeningens vedtægter nu er udformede, har kun medlemmer mØde-, tale- og stemmeret.
Eventuelle ægtefæller eller samlevere her ingen adgang eller stemmeret. Man kan ikke give fuldmagt.

Detfinder jeg ikke er rimeligt. Foreksempelitilfælde hvor man harformuefællesskab, kan man ikke møde
op på en generalforsamling og afgive en stemme, hvis det kun er den anden ægtefælle (der f.eks. kan være
syg), der står på overdragelsesdokumentet. Det er ikke rimeligt at man ikke kan involveres i noget, hvor
man har anbragt penge.

Derfor foreslår jeg at OF Kvistgård indstiller til førstkommende kongres at denne formulering ændres

Den nuværende formulering:

21-3 Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer der er påført
overdragelsesdokumentet, hvis de ikke er i restance til foreningen. Hver parcel har 6n stemme, der ikke kan
overdrages og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Derudover har formandskabet møderet og taleret.

Foreslået formulering mærket med rødt:

21-3 Møderet, taleret og stemmeret har alle lokalforeningens medlemmer, der er påført
overdragelsesdokumentet, samt disses aegtefæller og samlevende i mindst 2 år, hvis de ikke er i restance til
foreningen. Hver parcel haren stemme, der ikke kan overdrages og der kan ikke stemmes med fuldmagt.
Derudover har formandskabet møderet og taleret.

-ansen

OF Kvistgård Parcel 23A

FORSLAG 8

Bestyrelsen stiller forslag om afstemning på kongressen: Ændring af OF´s vedtægter §22 stk. 6, om fristen for
indsendelse af GF-referat til Hovedforeningen efter generalforsamlingen.
Forlænges fra én til to ugers frist.

Nuværende tekst:
Senest en uge efter generalforsamlingens afholdelse fremsendes en liste med navne og adresser på alle
bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollant(er) og suppleanter, årsrapport, revisionsrapport, budget, beretning
og referat fra generalforsamlingen til OF.

Ændres til:
Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse fremsendes en liste med navne og adresser på alle
bestyrelsesmedlemmer, bilagskontrollant(er) og suppleanter, årsrapport, revisionsrapport, budget, beretning
og referat fra generalforsamlingen til OF.

FORSLAG 9

