
Bestyrelsemøde d 30/3 - 2020 kl 18 i Kvistgård. 
 
Referat 
 
Til stede 
Elisabeth, Jeppe og Lars 
 
Valg af referent 
Lars 
Valg af ordstyrer. 
Lars 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt. 
Næste bestyrelsemøde: 
Dato for næste bestyrelsesmøder:  
21/4 kl. 18.  
25/5 kl. 18. 
 
Økonomi/ budget 
Oversigt over Økonomien; Gothersgade styrer vores økonomi. Der arbejdes på afregning af drænprojektet. 
Endeligt regnskab for dette kommer på næste bestyrelsesmøde.  
Vores kontoer samles i Arbejdernes Landsbank. 
 
Referat fra Hovedforeningen. 
Der har ikke været afholdt noget møde. 
Næste dato for HB møde: d. 20. april 
Kongres dato: 19/9 2020. 
 
Orientering og info fra/ om møder mm:  
Dræn, renovering af stier mm: Den store omgang med nedlæggelse af dræn er færdigt. Der vil 
efterfølgende, når jorden har sat sig, blive planet ud og fyldt op på stierne. De jordbunker der ligger i 
området vil blive brugt til dette. Herefter vil vejene blive renoveret af Vej-Erik.   
 
Sø-hegn: Hegnet vil blive sat op inden for nærmeste fremtid. Vi skal have hegn, da søen er offentligt 
tilgængelig. Vi vil rigtig gerne have at nogle medlemmer danner en sø-gruppe, som kan komme med forslag 
til udseendet af området omkring søen. Det gælder både beplantning og evt. opholds-zoner med søudsigt. 
Meld dig gerne på bestyrelsens mail med hus og tlf. nr. så vil vi koordinere. Vi vil sætte penge af til, at man 
kan få en anlægsgartner på som inspiration og vejleder. 
 
Igangværende sager liste skal gennemgås i fællesskab.  
Listen blev gennemgået.  
 
Vandspild i forbindelse med åbning; Der sprang to rør i stierne i forbindelse med vandåbning. Der blev 
hurtigt lukket og de blev udbedret to dage efter. Der har været mindre vandspild fra forskellige parceller 
som er blevet stoppet ved gennemgang af områderne. Der er fortsat et spild som skal stoppes. Vi vil 
eventuelt lukke for vandet afdelingsvis, for at spore spildet. Der bliver givet besked over Face book. 



Det var rigtigt dejligt at så mange meldte sig til vandvagter på åbningsdagen.  
 
Ny affaldsordning/ sortering af affald. Helsingør kommune skal til at sortere affald. Det betyder at vi får 
sorterings system i kolonien. Vi arbejder på at finde ud af, hvor mange containere der skal være til de 
forskellige affaldsemner. Vi kontakter kommunen og melder ud efter næste bestyrelsesmøde.  
 
Vaskeriaftale. Vi har indgået aftale med firma, og der arbejdes på at få betalingssystem til at fungere. Det 
kræver at vi opretter konto til formålet, samt ny internetforbindelse til fælleshuset. Vaskeriet åbner 1.4, og 
lukkes midlertidigt når det nye system skal opsættes og alle skal have vaske brikker.  
 
Ny Dato for Generalforsamling 2020. Vi kan ikke grundet omstændighederne afsætte ny dato. Vi arbejder 
på at kunne afholde ny GF i juni. Men afventer situationen. 
 
Storskrald. Der bliver ikke i den nuværende situation lavet storskrald. Men Genbrugspladsen i Skibstrup er 
åbnet. 
 
Medlemsmøde: Der bliver ikke grundet situationen, afholdt medlemsmøde. Hold øje med hjemmesiden og 
facebook. 
 
Fællesarbejde: Der bliver, af samme årsag, ikke lavet fællesarbejdsdag. Vi vil forsøge at slå opgaver op på 
hjemmesiden som fællesarbejde (vil udløse de 200 kr.) så meld jer gerne til disse opgaver. Vi håber meget 
at kunne lave fællesarbejde i løbet af sommeren. Hvis nogle medlemmer kommer i tanke om opgaver der 
kunne være gode som fællesarbejde., så skriv det gerne til info mail og/eller på facebook. 
  
Kontortid: Næste åbent kontor er søndag d. 19.4 10.00-11.00. Efter kl 11 kan der laves godkendelse til salg. 
Vi overholder de retningslinjer som kræves for at mødes fysisk. 
 
Fibernet: Bestyrelsen er blevet kontaktet af ”fibernet”-udvalget. Vi bakker op om ideen og sender mail og 
besked på hjemmesiden med information om ordningen. Der kræves min. 80 % opbakning for at 
fibernettet lægges i jorden gratis, med valgfrihed. Se info på hjemmesiden.  
 
 
Evt. 
Der er kommet en henvendelse fra Helsingør Kommune ang. nye registreringer af husene til BBR.  
Vi kontakter kommunen og undersøger sagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


