
Bestyrelsemøde onsdag d. 13/9 - 20 kl 11.00 -13.00 i Kvistgård.     
   
Til stede 
Elisabeth, Jeppe, Helle, Laura, Annette 
Afbud: Lars, Michael, Lillian 
 
Valg af referent 
Jeppe  
 
Valg af ordstyrer 
Helle 
 
Godkendelse af dagsorden  
Godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
Dato for næste bestyrelsesmøde d. 13/10- kl 18 i Kvistgård.  
Referent: Helle 
 
Økonomi/ budget 
Bank information: Alle skal have billede legitimation og sygesikring med. 
  
Referat fra Hovedforeningen  
Ingen møder siden sidst. 
 
Orientering og info fra/ om møder mm :  
Overkørslen/ vej ved Toelt. Orientering fra mødet mødet d. 31/8 -20. 
 
Banedanmark anbefaler at overkørslen ligger på en måde, så den ikke vil berøre foreningens medlemmer. 
 
Igangværende sager  
Træer 
Der er bestilt træfældning til syge træer langs banen. De bliver fældet og får lov at blive liggende. 
Træerne ned mod mergelgraven er blevet for høje og beskæres. 
 
Brev med henstilling til hovedforeningen vedr. at frafalde sagen ”den gamle sti” (forslag 6 b besluttet på 
generalforsamling)  
Brevet sendes til hovedforeningen dags dato 13. Der er HB-møde i morgen, hvor OF Kvistgård vil orientere 
om henstillingen. 
 
Måling af mulig forurenet jord 
Vi har fået svar fra Kent Morel, at jorden næppe kan være forurenet, da Helsingør Kommunes miljøafdeling 
har givet skriftlig tilladelse til projektet. 
Vi ringer til kommunen og får formodningen kvalificeret, beder om at få det på skrift. 
 
Udjævning af jord nederst på A og B p-plads 



Ingels har givet et bud, men vi mener allerede at have betalt Ingels for arbejdet. Kontakter Formandsskabet 
for en afklaring. Ellers kommer projektet i udbud. 
 
Vaskeriet  
Til manuel åbning af maskinerne: Vi har fået en nøgle der hænger på væggen, så folk kan åbne lågen 
nederst, og gøre det. Det foreslås at hænge en manual op derude, som viser med billeder hvordan man 
åbner. 
 
Der oprettes nye el installationer så hver maskine har sin egen gruppe. Den dag bliver vaskeriet lukket. 
 
Vaskeriet lukkes i den af året, hvor vandet lukkes, og foreningen ikke bruges særlig meget.  
 
Renovering af veje generelt.  
Udskydes. 
 
Forslag til rettelse af erklæring til salg  
Vi anbefaler HB at tydeliggøre den del af teksten, som forklarer købers og sælgers ansvar. 
 
Evt storskrald inden sæsonafslutning 
Vi kigger på muligheden for at lave storskrald sidste weekend i efterårsferien. 
Elisabeth og Helle starter med at kontakte de grønne M/K om, hvordan vi lægger det op evt med 
involvering af frivillige medlemmer. 
 
Havevandring. Opslag vedr hække mm. 
25/10 kl 11 laver bestyrelsen havevandring. Bestyrelsen kigger især efter misligholdte hække, der fx vælter 
ud på stien. Samt andet i foreningen der kan være til gene for medlemmerne, eller i øvrigt skal rettes op. 
 
 
Uddelegering af Ansvarsområder:  
Opslag på Hjemmesiden og FB: Jeppe   
De grønne områder: Elisabeth og Annette 
Erklæring til salg: Alle, går på skift om søndagen 
Deklaration: Annette, Lars, Jeppe 
Samletanke: Laura 
Dagrenovation: Lars er indtil videre ansvarlig  
Dræn: Elisabeth 
Veje: Elisabeth og Michael 
Sociale arrangementer: Helle  
Vaskeriet: Michael er indtil videre ansvarlig 
 
Evt. 
Intet 


