
Opdateret dagsorden .d.11/6 2021 

Dagsorden til Bestyrelsemøde mandag d.14/6 2021 kl 18.00.  Virtuelt, Helle indkalder. 
 
Til stede: Helle, Lars, Elisabeth, Michael og Laura (Annette og Jeppe havde meldt afbud)
 
Valg af referent: Laura
 
Valg af ordstyrer: Helle
 
Godkendelse af dagsorden.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Dato Næste bestyrelsemøde: 
Lørdag d 10 juli arbejdsmøde i Kvistgård med dagsordenspunkt “generalforsamling”. kl. 14
 
Dato for Mød bestyrelsen søndag den 27. juni 2021 kl 10-11 og evt efterfølgende syn: Laura og Elisabeth. 
 
Økonomi:
Opdatering v. Laura
Udsendes på mail 
Budgetopfølgning for første kvartal. Vandposten er lidt høj som følge af vandspild. Det undersøges om 
nogle af vandspildafgifterne kan hentes ind igen.
 
Referat fra Hovedforeningen:
Referater fra hovedsbetyrelsesmøder vil blive offentliggjort på OF fritids hjemmeside.
Vedr. den gamle sti i Kvistgård vil man ikke gå videre. HF vil på egen foranledning undersøge om skellet skal 
sættes tilbage til gammel størrelse ved fremtidige salg.
 
Orientering og info fra/ om møder mm :
Indhentning af tilbud af opsætning af vandmåler i Harrestrup. v. Ew 
- Man vil prøve at indhente et fælles tilbud, det er fortsat uafklaret.
Grøn mand opsagt sin stilling. v. Ew 
- Mads har sagt op. Bestyrelsen giver en gave som tak for indsatsen. Vi søger at ansætte en ny.
 
Opgaver:

Information samt Dato for Medlemsmøde vedr  Ny Dagrenovation i OF Kvistgård.v. Lars. 
Arbejdet begynder i uge 28.
Der kan ikke lægges jord på det sædvanlige sted, der kommer oplysninger på hjemmesiden om 
hvor jorden kommer.
Datoen for medlemsmøde fastsættes efter pladserne er etableret.
Sankthans aften, er der noget onsdag eller d. 25/26  ? 
Der holdes Sankt Hans den 23. Tilmelding på Facebook gruppen eller skriftligt i fælleshuset. 
Fartdæmpning v. Jeppe 
Det er godkendt til syv fartdæmpere. Der indhentes tilbud og arbejdet fortsættes.
Hjemmesiden v. Anette
Hjemmesiden er fortsat bestyrelsens kommunikationsmiddel.
Opsummering af Fællesarbejdsdagen d. 29.5 2021 v. Helle 



De nåede det de kunne, men de var for få og der skal arbejdes på at engagere folk. Det handler om 
det sociale. Næste gang er der sommerfest efter fællesarbejdet den 14. august.
Vaskeriet v.Michael 
En person deltog i informationsmøde, hun lærte at bruge det. Vaskeriet virker i fuld 
overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutningen. 
Bestyrelsen er ikke for eller i mod den nuværende ordning. 
Legeplads godkendelse v. Ew se medsendte brev 
Legepladsen er nu godkendt
Generalforsamling d 31/7 2021 uddelegering af opgaver v. Ew 
Opgaverne til generalforsamlingen blev delegeret
Bestyrelsen opfordrer alle til at stille op til bestyrelsen.
Evt. Ansøgning til Helsingør kommune og legater til legeplads og petanbane. V. Ew
Man kan søge midler i Nordeafonden, LAGfonden og Fogfonden til f.eks. petanquebane eller 
legeplads og høre Helsingør Kommune om de vil bidrage. Det kan undersøges nærmere i et 
legepladsudvalg.

Evt.
- Der skal arbejdes videre på at undersøge muligheden for at få en hjertestarter i foreningen. Bestyrelsen 
ringer til Trygfonden
- Udvalg skal bringes op på generalforsamlingen.
Referatet
Det underskrevne referat indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden der lægger 
det ind. 

Brev om godkendelse af legepladsen: 
Heboleg v/Claus Hebo Krogagervej 8
4700 Næstved
Ibrugtagningstilladelse med stikprøve
Til Heboleg v/Claus Hebo
Jeg har modtaget jeres orientering om færdigmelding af byggesag vedrørende etablering af legeplads jf. 
byggetilladelse af 16.09.2020 på Hornbækvej 125, 3490 Kvistgård. Dokumentationen for byggeriet er 
modtaget og gennemgået. Byggeriet kan derfor tages i brug.
Ibrugtagning meddeles i henhold til Bygningsreglement 2018 §43.
Vi vil gøre opmærksom på, at denne sag kan blive udtaget til stikprøvekontrol efter
at der er givet ibrugtagningstilladelse. Se mere om stikprøvekontrol i § 46 i BR 18.
Klagevejledning byggeloven
Hvis du vil klage over afgørelsen, skal du sende klagen til Byggeklageenheden. Klagefristen er 4 uger fra den 
dato, du har modtaget afgørelsen.
Klagen sender du til Nævnenes Hus via e-boks eller e-mail til Byg@naevneneshus.dk.
Du kan klage over kommunens afgørelser om forhold, der er omfattet af byggeloven og 
bygningsreglementet. Vær opmærksom på, at du ikke kan klage over kommunens skøn i sagen. Se mere om 
dine klagemuligheder på hjemmesiden, Nævnenes Hus.
Hvis du vil bringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra den dato, du har modtaget 
afgørelsen.
Har I spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig
Med venlig hilsen



Vladimir Matkovic Byggesagsbehandler
Center for By Land og Vand
Byggeri Prøvestensvej 52 3000 Helsingør
Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 18-05-2021 Sagsnr. 20/4494
Vladimir Matkovic
Byggesagsbehandler Tlf. 49 28 25 87 Mobil 41 86 91 89
www.helsingor.dk
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