
REFERAT

Bestyrelsemøde mandag d.10/8 2021 kl 18.30.  
Virtuelt og fysisk i Kvistgård.  Helle indkalder virtuelt.  

Til stede: 
 Michael, Helle, Lisbeth, Laura, Annette, Elisabeth 
Valg af referent:  
Laura  

Valg af ordstyrer: 
Helle 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Allerede godkendt. 

Dato Næste bestyrelsemøde:  
Der foreslås at der findes flere datoer i kalenderen. 
den 8/9, 7/10, 17/11 

Dato for Mød bestyrelsen søndag kl 10-11 og evt efterfølgende syn:  den 29. august med Annette og Laura 
(evt. Lisbeth).  og den 12. september med Elisabeth og Helle 
 - 
Orientering og info fra/ om møder mm. 
 - 
Opgaver: 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra GF 2021 er udsendt af Annette.
Annette tilpasser på baggrund af respons og genfremsender udkastet.

2. Opgaver vi er blevet pålagt fra GF.
Arbejdet med Deklarationen fortsættes. Andre pålagte opgaver igangsættes når referat er klar

3. Dato for Medlemsmøde vedr Ny Dagrenovation i OF Kvistgård og kontrol” politimænd” samt
komposteringsinfo
Vi finder en dato og melder det ud på mail. Det skal også være et generelt orienteringsmøde.
Annette laver dagsorden.

4. Hjemmesiden opdatering.
Kalenderen virker stadig ikke. Den skal ordnes. Der skal flere billeder på hjemmesiden.EW prøver at
få hjælp til dette. Måske vi skal have en ny hjemmeside. Lisbeth ajourfører fremadrettet den fysiske
kalender i fælleshuset.

5. Fællesarbejdsdagen d. 14/8 2021 kl 9.00 v.ew
Der laves en reminder på facebook og i fælleshuset. Der skal slibes borde ned, bankes pæle i, m.v.

6. Orientering vedr Vaskeriet v. Michael.
Betalingssystemet kobles fra snarligt. Der vil komme en nærmere tilbage melding.

7. Orientering vedr.trailer siuationen.v. Ew
Traileren er gået i stykker ved uforsvarlig kørsel af medlem. Den kan ikke fikses. Hverken
foreningens eller medlemmets forsikring dækker. Foreningen dækker/ sørger for  almindelig slid og
drift af traileren. Sker der skader som følge af uforsvarlig kørsel med traileren kan foreningen ikke
dække det. Traileren skal erstattes af medlemmet. Fremadrettet skal det gøres klart for lånere af
traileren, med opslag ved nøgleafhentning pladsen,at de kan blive gjort ansvarlige for at erstatte
traileren, hvis der kører uforsvarligt og med for stort læs.

8. Gennemgang af indkommende sager/ erklæring til salg og spørgsmål generel.



Haveforskønnelsesudvalget vil udarbejde anbefalinger til træpolitik i foreningen.  
9. Søen og tilgroning.v Annette  

Vi skal forhøre os ved kommunen vedr. vedligehold af søen. Under respekt for dyrelivet. 
10. De grønne og arbejdsopgaver v Annette  

Annette og Elisabeth holder møde med de grønne om arbejdsopgaver m.v. 
11. System for aktivering og deling af bestyrelsesdokumenter. V Annette 

 Muligheden for at lave google drev undersøges. 
 
Evt. 
Bestyrelsen skal undervises i brugen af m-files. 
 
 
Referatet 
Det underskrevne referat indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden der lægger det 
ind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


