
Bestyrelsemøde d 25 juli - 2020 kl 10.00 i Kvistgård.     
 
Til stede 
Elisabeth, Lars, Jeppe 
 
Valg af referent 
Jeppe 
 
Valg af ordstyrer. 
Lars 
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Næste bestyrelsesmøde: 9/8 
Dato for følgende bestyrelsesmøder: Ligger efter GF og er dermed op til nye bestyrelse. 
 
Økonomi/ budget 
Vi har købt en jolle til de grønne MK, til oprensning af søen. 
Den skal ligge på Nobels Plads og står på en vogn, der kan flyttes med træk. 
Vi mangler redningsveste, så går projektet i gang. 
 
Referat fra Hovedforeningen 
Status på kontoret: Tina har orlov. Formandskabet træder til med at ekspedere sager, det kan derfor tage 
lidt længere tid. 
 
Orientering fra grønt MK møde:  
Ulla og Gitte og Nicolai er vores nye grønne MK. Ulla og Gitte er dem, der kommer mest rundt og møder 
medlemmer, da de andre grønne (Luffe og Mads) mest slår græs. 
 
Ulla og Gitte møder en del brok, selvom de gør ting, bestyrelsen har bedt dem om.  
Alle skal huske: Tal pænt til de grønne!  
 
Oprettelse af en forskønnelsegruppe for søen og OF Kvistgård generelt: 
Ulla og Gitte og et medlem mødes snart med formanden for at diskutere tiltag og lave et forslag med 
budget til grøn forskønnelse af foreningen, der kan være god for mennesker, blomster og bier. 
Der vil snarest blive meldt en dato ud, hvor interesserede kan melde sig til initiativet.  
 
Teaterforestilling d. 31/7 kl 18 i OF Kvistgård.  
Der vil være offentlig adgang til forestillingen. Der hænger plakater om det. 
 
Kl 19 giver foreningen en øl eller vand til medlemmerne. Vi tænder også grillen og opfordrer til, at folk tager 
mad med, til noget sensommerhygge.  
 
Igangværende sager liste skal gennemgås i fællesskab.  
Planlægning af extraordinær/ generalforsamling d. 16/8 2020.  



Bestyrelsen har sendt ny indkaldelse ud pr mail, og sender snarest brev til medlemmer der ikke har mail. 
 
Indkøb aftaler vi på næste bestyrelsesmøde. 
 
Huse synker/ sætningsskader.  
Vi måler grundvand-stand en gang om ugen, frem til sæsonafslutning, for at følge om der sker ændringer 
heri.  
 
Renovering af veje. 
Vi har sat mere renovering i gang i den lille P-plads i A-området, nu er den blevet fin.  
Vej-Erik renoverer nu hele Farversøvej i foreningen, og kørevejen fra fælleshus til hjørnet ved B 16.  
Resten af kørevejen renoveres når Ingels er færdige med at plane ud med store maskiner, der hvor søens 
bund er blevet lagt ved Nobels Plads. 
 
Datoer for “mød bestyrelsen”  
9/8 kan man IKKE møde bestyrelsen, vi får travlt med syn. 
 
Parkering foran trailer.  
Vi tænker over en bedre placering. 
 
Flytning af brønd på lille P- plads i A fra Farversøvej  
Vi er i dialog med K Morel om at flytte den brønd, fordi den står i vejen for biler, og der er risiko for at den 
går i stykker. 
 
Evt. 
Intet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


