
Referat til bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. maj 2022 
 
Til stede: Bettina, Lisbeth, Elisabeth, Michael, Helle (gik efter punktet om 
affaldssortering) og Laura 
  
Valg af referent: Laura 
Valg af ordstyrer: Lisbeth 
  
Godkendelse af dagsorden. 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde (godkendt over mail) 
 
Dato for næste bestyrelsesmøde:   
29. juni 2022 i Kvistgård kl 17.30 
 
Økonomi: 
Regning vedr. rep. af pumpe ved Pumpehuset. Formandskabet har undersøgt en 
regning for reparation af pumpe ved pumpehuset. 
 
Referat fra Hovedforeningen: 
Intet nyt 
   
Orientering og info fra/ om møder mm:  
Helle og Elisabeth møde med Fms d. 11/5 kl 16.30: Mødet blev aflyst, grundet 
travlhed og begravelse.  
Møde med Helsingør kommune vedr. spildevand og dræn: Der skal fastsættes dato 
for orienteringsmøde med kommunen om spildevand og dræn med bestyrelsen og 
formandskabet. Formandskabet og Bestyrelsen (Elisabeth og Bettina) foreslår den 
16. juni kl. 15 i Kvistgård. Benny bliver også inviteret, pga hans deltagelse i 
drænarbejdet. .  
 
Opgaver:  
 
1. Fredags Cafe sæson opstart og fremadrettet: Det skal besluttes, hvad rammen for 
fredagscafe er. Der vil være mulighed for at tilbyde småkager, the og kaffe. 
Deltagere er velkomne til derudover, selv at medbringe andet spiseligt og drikkeligt. 
Der kommer oplysninger på hjemmesiden.  
 
2. Skrive sig på uddelegering af arbejdsområder: Arbejdsopgaver blev uddelegeret 
mellem medlemmerne af bestyrelsen.  
 
3. Gennemgang af indkommende sager/ erklæring til salg mm.: Sagerne blev 
gennemgået. Det blev aftalt, at billederne af hus og parcel skal tages ved det syn, 
hvor parcellen endeligt godkendes.  
 

4. Tilbagemelding vedr. Sti/vej igennem skoven i C området:  
Bestyrelsen har haft kontakt med Helsingør kommune ved Henrik Knudsen. Henrik 
Knudsen udtaler at der eksisterer to typer veje i OF Kvistgård. 

1. Private fællesveje på landet. På disse veje har begge parter ret til at færdes 
og til at vedligeholde området. 

2. Private veje hvor bestyrelsen i OF Kvistgård har fuld råderet samt 
vedligeholdelsespligt over vejene. 

Det er afklaret at foreningen selv råder over stier og veje inden for foreningens 
område. Bestyrelsen fastholder derfor en afspærring som let kan fjernes, hvis behov 
opstår.  



 
5. Affaldssortering: Plastcontainere bliver tømt hver 5. uge. Der vil blive undersøgt 
om der skal tømmes oftere eller der skal sættes flere plastcontainere ved 
fælleshuset.    
 
6. Tilbagemelding vedr. Positiv/negativ liste (sprøjtemiddelforslag): Forslaget fra 
bestyrelsen på baggrund af bestilling fra GF 22 er nu udarbejdet og vil blive fremsat 
på GF23.  
 
7. Medlemsmøde, ideer til indhold og dato: Der kan inviteres nogen fra kommunen til 
at snakke om biodiversitet i foreningen både på fællesområder og i haverne. Det skal 
aftales nærmere med kommunen. Det foreslås afholdt i sommerferien.  
 
8. Nobel Plads tag: Der har været stor forsinkelse på projektet om at få lagt nyt tag. 
Det er besluttet, at aftalen bliver opsagt. Der indhentes nye tilbud.  
 

Evt. ideer til beplantning blev drøftet. 
Bestyrelsen har søgt trygfonden om hjertestarter. Det lykkedes desværre ikke.  
 

 

 
 

	


