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Referat møde nr. 10 tirsdag d. 20. oktober 2020 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
Tid: 18.00 -21.00 
Tilstede:  Milena Mille Rudez (MR) Jesper Dalhoff (JD), Hanne G. Jørgensen (HGJ), Per 

Buch-Larsen (PBL) 
Afbud:   Morten Jensen (MJ)  
Ikke tilstede: Marianne S. Schuurhof (MSS) 
 

 
1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
 
2. Valg af ordstyrer - HGJ 

 
3. Valg af referent - MR 

 
4. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

 
5. Endelig godkendelse af referat – Godkendt 

 

6. Nyt fra formanden og ejendomskontoret - Vi har fra bygningsmyndighederne fået 
ibrugtagningstilladelse på de nedgravede affaldscontainere. vi afventer klarmelding 
fra Gentofte Kommune, affald og genbrug, når den er modtaget, vil de gamle skure 
blive fjernet og de nye beholdere låst op. Der vil i den forbindelse blive omdelt 
materiale bl.a. om sortering og en beholder til madaffald.  - Der var en vandskade i nr. 
28 fra et vandrør på loftet. Opgangen og 2 lejligheder er berørt. - En håndsprit 
dispenser er opsat i vaskeriet.  
 

7. Orientering fra kurser møder m.m. - Ikke relevant 
 

8. Sager til drøftelse og beslutning. 
a) Ændring af vedtægterne - Færdiggjort forslag til ændring af frister for omdeling    

af materiale til afdelingsmøder, tages videre til høring og evt. behandling. 
b) Klargøring af gæsteværelse - gæsteværelset er møbleret. Inden udlejning skal de 

indkøbte lamper hænges op og sidste detaljer, herunder opdatering af 
rengøringsartikler, gøres klar. 

c) Opfølgning på afdelingsmøde - Referat skal offentliggøres (MJ) 
d) Opdatering af hjemmeside - Hjemmesiden skal gennemlæses, man skal henvise 

til husorden og vedtægter. 

9. Kassererens rapport (HGJ) - Der er 13.237,50 kr. på kontoen. 
 

10. Indkomne mails og post fra beboerne – HGJ besvarer mails fra beboerne. 
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11. Punkter til næste mødes dagsorden - Gæsteværelse fortsat, opfølgning på dette 
mødes uddelegerede opgaver, opdatering af hjemmesiden. 

 
12. Næste mødedato – 10. november kl. 18.00 – 21.00 

 
Hanne G. Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


