
 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13/10 - 20 kl.18.00 i Kvistgård.  

  

Dagsorden 
 
Til stede : Jeppe, Michael, Laura, Annette, Elisabeth og Helle 
 
Valg af referent: Helle 
 
Valg af ordstyrer: Annette 
 
Godkendelse af dagsorden : godkendt - dog tilføjes "vandlukning." 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt 
 
Næste bestyrelsesmøde og mød bestyrelsen: 
Dato for  havevandring og mød bestyrelsen søndag d.25/10 kl 11.00  i Kvistgård.  
Bestyrelsesmøde: tirsdag den 24.november klokken 18.00 hos  Jeppe.  
 
Økonomi/ budget 
Kursus i  e-conomic for kasserere i OF fritid. D 19/10 kl 15. Frederiksholm 4 kælderen. 
Efterfølgende Budgetmøde kl. 17.30.  
Laura(kasserer)deltager i mødet. 
  
Referat fra Hovedforeningen  
Godkendelse af ansøgte beløb til flytning af jord i Kvistgård. 
Bestyrelsen skal holde et møde med Ken Morell angående flytning af jord. 
Indstilling af rettelser til Erklæring til salg 
 Der er kommet nye "erklæringer til salg" - det er dem, der har rød skrift. 
 
Orientering og info fra/ om møder mm :  
Møde med Helsingør kommune vedr. Faskiner og spildevand i Kvistgård. 
Der er et møde med kommunen den 11.11. klokken 16.00. Elisabeth og Jeppe deltager. Maria fra 
formandsskabet deltager også. Mødet foregår i Kvistgård. Der kommer en dagsorden til mødet senere. 
 
Igangværende sager- liste skal  gennemgås i fællesskab. ( breve fra andelshaver )  
Angående fibernet, tager bestyrelsen kontakt til Yousee. 
Kongressen  
Bestyrelsen havde gode forslag med fra generalforsamlingen til Kongressen, hvoraf flere blev stemt ind. 
Se referatet som ligger på "OF- Fritid." 
Måling af mulig forurenet jord.  
Annette forsøger fortsat at få kontakt til kommunen for aftale. Deadline er til næstkommende 
bestyrelsesmøde. 
Udjævning af jord fra søen, Orientering  
Vaskeri  
Vaskeriet fungerer efter hensigten. Michael vil undersøge brikker i forhold til "de grønne damer."  
Fra sæsonstart udleveres en nøglebrik på søndagsmøderne. 
Storskrald 
HC Container A/S kommer med to containere. 
Helle forsøger at få folk til at være vagt ved containerne.   

 



 

Deklaration. 
 De medlemmer af bestyrelsen, der er aktive i forhold til arbejdet mødes snarest.  
Ordensregler, evt nedsætte udvalg til at revidere denne f.eks. tydeligere regler for trailer, bålpladser, mm. 
Et udvalg bestående af Elisabeth, Laura og Michael skal gennemgå ordensregler for dette, laver et udkast og 
fremlægger det for bestyrelsen. 
Fællesområder: hvordan ønsker vi vores område skal se ud, bier, insekter, bistader? Kan vi finde en 
fællesnævner for OF Kvistgård, hvad skal vi lægge vægt på? 
 Et udvalg i bestyrelsen bestående af Michael, Jeppe, Elisabeth og Annette samt “de grønne damer”, holder 
et møde, hvor der bliver tænkt tanker omkring Kvistgårds fælles områder.  
 
Evt. 
Socialt udvalg 
Helle har sat gang i et "socialt udvalg", som  laver et årshjul for Kvistgård. P.T. er udvalget på fire personer, 
og første møde er blevet afholdt.  
Vandlukning  
Vandlukning bliver den 1.november.  
 
Referatet 
Det underskrevne referat indsættes i mappe af ansvarlig referent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


