
Referat   bestyrelsesmøde   d.19/4   2021   kl   18.00   i   Kvistgård.     
  

Til   stede     
Elisabeth,   Helle,   Michael,   Laura   og   Anne�e   (online   møde)   
A�ud:   Jeppe   og   Lars   

  
Valg   af   referent:    Laura   

  
Valg   af   ordstyrer :    Helle   

  
Godkendelse   af   dagsorden.    Godkendt   

  
Godkendelse   af   referat   fra   sidste   møde.    Godkendt   

  
Dato   næste   bestyrelsesmøde:    Tirsdag   den   11.   maj   2021   kl.   18   

  
Dato   for   Mød   bestyrelsen   søndag   kl   10-11:    den   25.   april   2021     

  
Økonomi:    Det   skal   overvejes   hvor   mange   penge   vi   har   �l   de   nye   renova�onspladser.   

  
Referat   fra   Hovedforeningen:   
Skrivelse   fra   Harrestrup   vedr   stophaner.     
2   andre   foreninger   ønsker,   at   alle   foreninger   får   lavet   et   �lbud   på   stophaner   fra   Kamstrup,   således   at   vi   kan   
få   en   bedre   pris.   Bestyrelsen   sagde   ja   �l   at   indgå   i   et   sådant   samarbejde   om   at   indhente   �lbud.   Der   vil   ikke   
blive   lavet   nye   stophaner   eller   indgået   en   a�ale   før   det   har   været   på   generalforsamlingen.   

  
Orientering   og   info   fra/   om   møder   mm   :     

1.   årstjek   på   drænet   d.   14/4   2021   kl   14.00   med   Ingels,   Kent   Morel.   Formandskabet   og   Benny   og   
Elisabeth     
Et   sted   i   A   og   B   og   ved   pumpen   ved   pumpehuset   skal   tjekkes   op   på   af   Kent   Morel   og   Benny   den   22.   
april   2021.   Stedet   ved   de   synkende   huse   i   B   er   der   et   sunken   jord,   som   de   vil   kigge   på   den   22.   april   
2021.   Vi   vil   forsøge   at   søge   penge   �lbage   fra   kommunen   fra   vandspild.   Lågerne   �l   søen   virker   nu.     

  
Opgaver:     

1) Ønsker,   Erklæring   �l   salg   ( Der   er   fem   syn   søndag)     
2) Kalender   i   papirform,   opfordring   fra   medlem.   ( Medlem   ønsker   en   kalender   med   vig�ge   datoer   

printet   ud.   Der   hænger   allerede   en   i   fælleshuset.   Bestyrelsen   foretrækker   ikke   at   dele   dem   ud,   da   
man   i   så   fald   ikke   kan   se   ændringer.   Udhængsskabene   skal   repareres   og   beny�es   �l   den   slags)   

3) Orientering   vedr   udlån   af   trailer   v.   Ew   ( Som   noget   nyt   er   det   ikke   længere   Ulla,   som   står   for   booking.   
Booking   sker   nu   i   bog   som   ligger   i   vaskerummet.   Bestyrelsen   opfordrer   medlemmer   �l   at   tage   
ansvar   for   traileren   når   de   låner   den.   Medlemmer   kan   sende   regninger   på   repara�oner   af   traileren   
�l   bestyrelsen)   

4) Vaskeri   betaling   v.   Michael.   ( Det   koster   15   kr.   pr.   periode   hvis   maskinerne   skal   løbe   rundt.   Da   
maskinerne   nu   har   kørt   i   et   år   genovervejes   det   om   priserne   skal   sæ�es   op.   Det   foreslås,   at   der   
varsles   en   priss�gning   fra   5   kr.   �l   15   kr.   �rsdag   den   18.   maj   2021.   3   stemmer   for,   1   stemme   imod.   
Det   er   vedtaget)   

5) Skrivelse   vedr.   Faskine   v.   Ew    (Kommunen   kræver   ikke,   at   vi   skal   bruge   regnvandsfaskiner,   så   længe   
man   ikke   leder   vand   �l   naboen.   Det   står   i   vores   ordensregler   og   deklara�on,   at   man   skal   have   
faskiner.   Det   er   ligegyldigt,   hvad   der   gælder   e�er   offentlige   regler.   Bestyrelsen   vil   ved   næste   møde   



overveje   om   der   er   anledning   �l   at   ændre   deklara�onen.   Det   har   ikke   været   oppe   at   vende   i   
deklara�onsudvalget.   Det   skal   undersøges   om   der   er   noget   særligt   ved   Kvistgårds   jord,   som   gør   det   
særligt   vig�gt   at   bruge   faskiner.)   

6) Kvistgårds,   a�rydsning   formular   �l   Erklæring   �l   salg   v.Ew.   ( Den   reviderede   erklæring   �l   salg   blev   
godkendt.   Anne�e   ligger   den   nye   på   hjemmesiden.   Elisabeth   ski�er   de   udprintedeud   i   fælleshuset.)   

7) Opdatering   på   Dagrenova�on   v.    Lars.   ( Der   mangler   fortsat   at   blive   indhentet   flere   �lbud.   Vi   kan   
derfor   ikke   tage   s�lling   �l   noget   i   dag.   Erik   Andersen   har   givet   �lbud   på   138.000   kr.   et   andet   selskab   
har   givet   �lbud   på   66.000   kr.   Det   billigere   �lbud   lever   dog   ikke   op   �l   de   samme   krav.   Der   træffes   ikke   
beslutning   før   endnu   et   �lbud   er   indhentet.)   

8) Forslag   �l   uddelegering   af   arbejdsopgaver   for   bestyrelsen.   v.   Ew   ( Listen   blev   gennemgået   og   
bestyrelsesmedlemmer   blev   skrevet   op.   Det   blev   beslu�et,   at   der   skal   følges   mere   op   på   
havevandring   næste   år.   Listen   bliver   hængt   op   i   fælleshuset)   

9) Pc   på   kontoret   v   Michael   ( Vi   bruger   et   meget   stort   beløb   på   printer.   Den   a�ale   er   nu   blevet   opsagt.   
Det   foreslås,   at   der   købes   en   ny   printer   �l   3000   kr.   Det   blev   vedtaget   at   printeren   ski�es   ud.)     

Evt .   
- Der   er   stadig   vandspild,   vi   skal   have   fundet   utæthederne.   Det   sker   ved   at   lukke   afdelingsvis   flere  

�mer   af   gangen   og   vil   blive   meldt   ud.     
Referatet   
Det   underskrevne   referat   indsæ�es   i   mappe   af   ansvarlig   referent.   

  


