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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 
 
  

Referat af afdelingsmødet den 5. september 2018 
Sted: Selskabslokalerne Stolpehøj 61, 1 sal 
 
Fremmødte: 31 husstande, 33 fremmødte beboere 
 
Fra KAB deltog: Brian Schnell, driftschef  
Fra Ejendomskontoret: Per Buch-Larsen, driftsleder  
 
DAGSORDEN: 
 

1. VELKOMST 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af stemmeudvalg og referent 

4. Godkendelse af budget 2019,  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af formand – Ole Lund Petersen er på valg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Hanne Groth Jørgensen og Jesper 

Dalhoff er på valg 

8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer. På valg er: Benny Sørensen 

Jespersen, Bente Sørensen, Bo Taulov Nielsen, Annie Kreibke, Karina 

Hostrup Michelsen, Julia Becher og Anne-Mari Rasmussen 

9. Valg af suppleanter til repræsentantskabet 

10. Eventuelt 

Punkt 1: Velkomst 

Formanden for afdelingsbestyrelsen Ole Lund Petersen bød velkommen og 
orienterede kort om de opgaver som afdelingsbestyrelsen har beskæftiget sig med. 

Punkt 2: valg af dirigent.  

Formanden foreslog Brian Schnell som blev valgt og herefter ledede mødet. Referent 
blev Christine Langer. 
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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

Punkt 3 Valg af stemmeudvalg 

Svend Borggren og Benny Sørensen Jespersen  

Punkt 4 Godkendelse af budget 2019 

KAB ved Anne Brønnum gennemgik budgettet som herefter enstemmigt blev 
godkendt uden kommentarer. 

Punkt 5 Indkomne forslag  

1.Forslag fra Henrik Hottenroth Stolpehøj 30 om parkering langs hækken ved blok 1 
og 3 nr. 30-54. Da forslagsstilleren ikke var til stede og der var flere indsigelse fra 
salen blev forslaget afvist. Dog blev det pålagt afdelingsbestyrelsen at tage det med i 
de generelle betragtninger om adgangsforholdene for f.eks. flekstrafik, brandbiler og 
kørestolsbruger.  

2. Per Thorup, Stolpehøj 60 stillede forslag om at der i opgangene sættes A4 
laminerede opslag op hvor det beskrives at der kun må spilles fodbold på boldbanen 
og støjende adfærd skal ophøre kl. 21. Da forslagsstilleren ikke var til stede, blev det 
afvist og man henviste til vores hjemmeside hvor husordene er beskrevet.  

3.  Anni Stolpehøj 61 stillede forslag om højden på hækken skulle ændres til 170 cm. 
Forslaget blev afvist og man opfordrede bestyrelsen til at se på vores udvendige 
vedligeholdelsesreglement da bl.a. beplantningen og højden på hækkene ikke er 
klarer nok.  

4. Gurli Foss, Stolpehøj 44 stillede forslag om, at afdelingsbestyrelsen indhenter 
tilbud på installation af koldt- og varmvandsmåler, samt at forslaget om installation af 
vandmålere sættes til afstemning på regnskabsmødet 2019, dette blev vedtaget. 

Punkt 6 Valg af formand for afdelingsbestyrelsen 

Ole Lund Petersen var på valg, ville gerne fortsætte og blev valgt. 

Punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år 

Hanne Groth Jørgensen og Jesper Dalhoff ønskede at fortsætte og blev valgt uden 
modkandidater 

Punkt 7 Valg af suppleanter 

Morten Jensen blev valgt 

Punkt 8 Valg af medlemmer til repræsentantskabet (for 1 år) 
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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

Benny Sørensen Jespersen, Hanne Merete Olsen, Bo Taulov Nielsen, Annie 

Kreibke, Karina Hostrup Michelsen, Julia Becher, Morten Jensen 

Punkt 9 Valg af suppleanter til repræsentantskabet 

Lillian Hottenroth blev valgt 

Punkt 9 Eventuelt 

Mødet drøftede afholdelse af urafstemningen omkring hundehold ikke er anonym. 
Det undersøges hos KAB´s jurister om dette er i orden – hvis ikke vil der blive afholdt 
en ny urafstemning hvor anonymiteten vil fremgå. 

Sluttelig takkede Formanden for god ro og orden og tak til Brian Schnell for at lede 
mødet. 

 

Referent Christine Langer 

 

 


