
 
 
Dagsorden og referat til Bestyrelsesmøde søndag d.12/9 2021 kl 11.30   
Fysisk i Kvistgård. 
Til stede:  
Michael. Laura, Lisbeth, Elisabeth og Helle 
  
Valg af referent:  
Helle 
  
Valg af ordstyrer:  
Laura 
  
Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen er godkendt 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt 
 
Dato Næste bestyrelsesmøde 
7.10.21 klokken 18.30. Vi holder mødet virtuelt og fysisk. Helle indkalder.  
 
Undervisning i M-files i Gothersgade torsdag den 30.9. klokken 18.00 for hele bestyrelsen 
 
Dato for Mød bestyrelsen søndag kl 10-11 og evt efterfølgende syn 
Søndag den 26.9. klokken 10.00 - 11.00 v. Elisabeth og Helle 
  
  
Økonomi 
Laura og Elisabeth skal afholde budgetmøde med OF i løbet af oktober 
  
Referat fra Hovedforeningen: 
Der er kommet et svar fra Hovedforeningen vedr. GF - indkomne forslag 1A  
Svar vedr. GF opfordring til større tydelighed og retningslinjerne 
6. Indkomne forslag: 6.1 Debat om generel håndtering af sager af samme kaliber som sagen i OF-
Kvistgård om ”den gamle sti”. På Kvistgårds generalforsamling d. 31.07.2021 blev der stillet 
følgende forslag: Generalforsamlingen i OF-Kvistgård forventer, at Hovedforeningen fremover altid 
– inden der gribes til handling – inddrager og hører berørte medlemmer i enhver sag, der kan 
indebære juridiske eller økonomiske sanktioner/ tiltag mod de berørte medlemmer. Selvom 
ordlyden ikke bærer præg af et forslag, er det ønskeligt og hensigtsmæssigt, at HB drøfter en 
sådan problematik. Debatten skal tilvejebringe et notat desangående. HB debatterede punktet, og 
genkender ikke sagsfremstillingen og problematikken. Det er fortsat som vedtægten foreskriver, 
muligt for medlemmer at fremføre sager for FMS og HB iht. §14.8.   
Orientering og info fra/ om møder mm. 
Intet at bemærke 
  
Opgaver: 

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra GF 2021 
Udsendes snarest  

2. Opgaver vi er blevet pålagt GF 



              Bestyrelsen v. Michael og Elisabeth vil kontakte Harrestrup og spørge dem, hvordan de gør i 
forbindelse med ekstern synsperson. 
 
I overenstemmelse med GF er vaskeriet nu gratis. 
  

3. Dato for Medlemsmøde 
Bestyrelsen indkalder i samarbejde med et medlem til et medlemsmøde søndag den 31.oktober. 

4. Opstart af ny dagrenovation ordning 
Sorteringsordningen har forventet opstarte 1.4.2022 

5. Storskrald dato. V. Helle 
Lørdag den 30.10. og søndag den 31.10.  

6. Hjemmesiden opdatering. V Elisabeth 
Kalenderen er opdateret. Hjemmesiden opdateres snarest 

7. Tilbagemelding fra Fællesarbejdsdagen 
Det var en rigtig god, produktiv og samtidig hyggelig dag! Stort fremmøde.  

8. Orientering vedr.trailer situationen 
Formandsskabet kontaktes for et videre forløb v. Elisabeth 

9. Gennemgang af indkomne sager/ erklæring til salg         
10. Søen og tilgroning 

Vi afventer svar fra Kommunen vedr. vedligehold 
11. Havevandring 

Der er havevandring søndag den 26.9 klokken 13.00. Her vil der bliver fulgt op de mails, der sidste 
år blev udsendt til medlemmer, der skulle fx klippe hække, fjerne hegn osv.  
Bestyrelsen vil også se på, om der er klippet hække ud til de områder, hvor “de grønne” slår græs, 
så de kan komme til. Michael, Elisabeth, Lisbeth og Helle 

12. Ansøgning om legater til opgradering af legeplads og  petanquebane.V. Ew  
              Michael undersøger muligheder 
Evt. 
Bestyrelsen afventer konkrete forslag fra medlemmerne vedr. et ungdomsrum, blandt andet ansvarlige 
medlemmer ift oprydning og vedligehold. 
  
Referatet 
Det underskrevne referat indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden der lægger det 
ind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


