
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 29 juni 2022 kl 18.00

Afholdt i Kvistgård og virtuelt.

Til stede: Elisabeth, Laura, Michael, Mette, Lisbeth og Helle

Valg af referent: Michael
Valg af ordstyrer: Helle

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

Dato for næste bestyrelsesmøde: Søndag den 14.august i Kvistgård klokken 11.00 - 14.00
Dato for Mød bestyrelsen:  10.7.med syn , 24.7. med syn, 14.8. kl. 10.00 - uden syn

Økonomi:
Halvårsstatus på økonomien: Den 15.7 er der halvårsstatus. Kassereren gennemgik det halvårlige budget.
Det ser fornuftigt ud. Regnskabet gennemgås til GF 2023.
Referat fra Hovedforeningen:
Arbejdet vedrørende en fælles forsikring for alle 8 afdelinger unde OF Fritid  under Topdanmark er i gang .
Hovedbestyrelsen har skrevet under på, at optager et lån på 20 millioner til tvangskloakering i Frølunde,
som der blev besluttet på Kongressen.. Selve tvangskloakeringen går først i gang i cirka 2025, men
udmatuleringen startes snarest. .
Det er generelt en udfordring for alle foreninger afdelinger at få medlemmerne til at deltage i frivillige
arrangementer og arbejde.

Orientering og info fra/ om møder mm:
Møde med Helsingør kommune vedr. Spildevand og dræn:
Kommunen har inviteret bestyrelsen sammen med formandskabet til møde vedrørende
spildevandsproblematik. Der kommer forventeligt mere information fra Kommunen vedrørende dette efter
sommerferien.

Opgaver:

1. Fredagscafe ved Lisbeth:
Cafegruppen er sårbar og vil gerne have flere medlemmer. Caféen den 1. juli er derfor aflyst. Der
bliver fundet en ny dato.

2. Hjertestarter, Falck. Michael:
Vi er i gang med evt at få etableret en hjertestarter.

3. Opdatering på arbejdsområder. Ew:
Bestyrelsen er i gang med at udarbejde en liste med ansvar for arbejdsområder i foreningen.

4. Hjemmesiden. Ew:
Det som skal lægges ind på hjemmesiden, SKAL på skrift tilsendes den ansvarlige for hjemmesiden.

5. Affaldssortering Helle
Der er bestilt og opstillet dobbelt så mange plastcontainere i foreningen. Desuden er der bestilt en
ekstra papcontainer til pladsen ved Fælleshuset.



Der er forlydende om, at der kommer folk udefra og afleverer affald. Evt skal der opstilles skilte, der
fortæller, at affaldssorteringen kun er for foreningen. Ser man nogen, der afleverer affald, kan man
tage nummeret på nummerpladen og skrive til bestyrelsen.

6. Medlemsmøde,  indhold og dato: Fællesarbejde og medlemsmøde samme dato - dato følger
7. Status på fællesområder i OF-Kvistgård ved Ew:

De stiområder der er i Foreningen var blevet for smalle på fællesområderne, er blevet slået bredere
og større. De kæmpe springbasilikum-planter ved åen bliver fjernet, da de stopper for åløbet og kan
komme ind i pumpesystemet og ødelægge det.  Vej-Erik kommer og ordner å-området, da der skal
være flyd i åen.
Bumpene ved a6 samt ved legepladsen bliver genetableret og lavet bredere.
Der mangler at blive lagt lergrus på store og lille parkeringsplads i c.A's lille parkeringsplads bliver
lavet næste år.
Der er blevet lagt flere store sten ved stier i området, for at forhindre bilister i at køre på dem.

8. Gennemgang af indkomne sager/ erklæring til salg:
Bestyrelsen har besluttet at forbedre den interne dokumentationen ved erklæring til salg så
det bliver nemmere at overtage sagerne fra hinanden. Dette er til internt brug.

9. Drivhuse:
Bestyrelsen er i dialog med Kommunen og biolog Andreas Jarlov Busch omkring drivhuse i
foreningen. Foreløbig skal bestyrelsen ifølge landzoneloven lave en fælles ansøgning om tilladelse til
at have de allerede eksisterende drivhuse på de i deklarationen tilladte mål. Foreløbig skal nye
drivhuse søges om individuel tilladelse til hos kommunen, af den enkelte parcelejer ifølge
landzoneloven. Der vil i løbet af sensommeren komme en skrivelse fra bestyrelsen vedrørende
registrering af bestående drivhuse.

10. Evt:
Nobels Plads skal på som punkt til næste bm den 14.8.
Vedrørende de to seneste tilfælde af forstoppelse i pottipot, vil bestyrelsen lave en information
på hjemmesiden om håndtering af affalde fra separettoilet. Samme info bliver sat op i Fælleshuset.

Referatet
Det underskrevne referat indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden der lægger det
op. Opsætning i fælleshuset


