
 
 

Kære alle andelshavere 
 
Hermed et lille julebrev om det forgangne år og et kig ind i det kommende.             
                               
 
Færdige projekter 
Der er sket flere tiltag på det sidste i Kvistgård. 
Der er lavet en fin ny indkørsel, opsat store sten, der er blevet lavet tre bump, som har været 
længe undervejs.  
Ved den lille P- plads i A, er en for høj brønd blevet flyttet, og der er lagt nyt grus på.  
Dæmningen nede ved søen er retableret.  
Der er sat sten ved alle stier, så vi kan passe på vores renoverede dræn.  
Træer er fældet nede langs banen i A.  
Der er plantet sommerfuglebuske rundt omkring i foreningen, som vores grønne dame Ulla selv 
har fremdyrket, tak for dem.  
 
Vi vil i denne forbindelse sige tak til de grønne folk, som holder vores område så flot. En tak til Ulla 
og Gitte, der altid sørger for at vores toiletter, bad og vaskerum står flotte og rene. 
 
 
Kommende tiltag 
Vi håber, at der inden sæsonstart er kommet styr på omrokering af jord 
fra drænprojektet og opgravning af søen. Dette gælder også renovering af 
P- pladsen ved Nobels plads.   
Vi glæder os også til, at de forskellige udvalg kommer i gang med 
planlægning for sæsonen nye tiltag. 
 
 
Generalforsamling 
Vi opfordre jer til at sætte kryds i kalenderen d.13. marts 2021, hvor vi afholder generalforsamling. 
Indkaldelse og sted, meldes ud i det nye år efter gældende regler.  
 



Omkring ophold i Kvistgård i juleferien 
Corona har stadigvæk tag i os, og det giver anledning til, at vi tror, at der er flere 
der vil opholde sig i Kvistgård hen over julen.  
Vi henstiller derfor til at man tager sit skrald med hjem til privaten, så de 3 
containere, vi har nede ved fælleshuset, kun bliver brugt til dagrenovation. Vær 
med til at hjælpe til, så de ikke kommer til at stå med åbne låg. Det tiltrækker 
rotter. 

Rottemanden anbefaler desuden, at man ikke fodrer fugle, har blomsterløg, frø mm. Liggende 
udenfor eller i skure og udhuse, da disse også er godbidder for rotter og mus.  
Pap, papir mm. kan afleveres på Skibstrup affaldscenter Gørlundevej 4, 3140 Ålsgårde. De har 
åbent på alle hverdage mellem jul og nytår mellem kl. 8- 18. 
 
 
Mød bestyrelsen og deklaration omkring ophold 
Vi vil gerne sige velkommen til alle nye andelshavere, der har valgt at købe hus heroppe. Der er 
mange regler og deklaration der skal overholdes, og til tider kan være svære at finde rundt i. Uden 
for sæsonen holder vi ikke “ mød bestyrelsen “ søndag ml 10-11. Gå ind på vores kalender på 
hjemmesiden, som jævnligt bliver opdateret eller skriv til bestyrelsen på info@of-kvistgaard.dk.  Vi 
prøver at besvare, så hurtigt vi kan. 
I denne forbindelse vil vi gøre opmærksom på reglerne vedr. ophold uden for sæsonen, som står i 
vores deklaration. 
§ 4. Benyttelse 

1) Fritidshuset/parcellen må ikke benyttes i perioden 1/11 til 31/3, udover kortere ophold, 
weekender og lign. Der er lukket for vandet i vinterhalvåret. 

 
Vi glæder os til sæson 2021, hvor vi tror og håber på at Corona ikke kommer til at sætter så store 
forhindringer i vejen for os, som i 2020. Der er mange gode tanker og ideer på vej til fælleshygge, 
så vi igen kan komme til at bruge vores fællesområder til at mødes på. 
 
Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 
Venlig hilsen fra bestyrelsen.  
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