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Referat møde nr.  9 
torsdag d. 24. september 2020 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18:00 -20:50 
 
Tilstede: Marianne S. Schuurhof (MSS), Milena Mille Rudez (MR) Morten Jensen (MJ), 
Jesper Dalhoff (JD), Hanne G. Jørgensen (HGJ), Per Buch-Larsen (PBL) 
Afbud:  
 

 
DAGSORDEN: 
 

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

 
3. Valg af referent 

 
4. Godkendelse af dagsorden  

 
5. Godkendelse af forretningsordenen 

 
6. Konstituering 

 
7. Endelig godkendelse af referat 

 
8. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen.  

 
9. Orientering fra kurser møder m.m. 

 
10. Sager til drøftelse og beslutning 

a) Evaluering af det praktiske arbejde omkring afdelingsmødet m.m. 

11. Kassererens rapport (MJ/HGJ)  
 

12. Indkomne mails og post fra beboerne  
 

13. Punkter til næste mødes dagsorden  
14. Mødeplan: Forslag - 20. oktober pga. efterårsferie 
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1. HGJ åbnede møde og hilste velkommen til MSS, nyt afdelingsbestyrelsesmedlem. 
2. MJ er valgt som ordstyrer.  
3. MR er valgt som referant. 
4. Dagsorden er godkendt. 
5. Forretningsordenen er godkendt - den samme som sidste år. 
6. Afdelingsbestyrelsen har konstitueret sig. Ingen ændringer. 
 
7. Referat fra sidste møde er pga. svigtende teknik hos referenten – ikke blevet skrevet 

endnu. Referenten afventer teknisk support. Vi beklager. 
 
8. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen:  
Vi har modtaget forslag til 2 logoer hhv. til vores og kommende afdeling. Beslutningen er at 
vente til bestyrelsen for den nye afdeling er konstitueret. 
Printeren virker ikke. MJ prøver at finde en god løsning på printeren og undersøge hvor 

meget den koster. HGJ køber kontorartikler til afd. bestyrelsen.  
PBL orienterer:  

 Gentofte Kommune har oplyst, at stien ved Sognevej og mod Stolpehøj bliver lukket i 

uge 42 og 43, fordi der skal anlægges en rampe og forbedre tilgængelighed for 

handicappede og ældre i området.  
 CTS anlægget skal udskiftes og arbejdet påbegyndes snart.  

 Lukning for vand og varme 5, 6. og 7. oktober bliver varslet. 
 Klipning af hækkene foregår.  

 Alle nye affaldsbeholdere er gravet ned. Både vi og kommunen skal skrive om 

affaldssortering.  
 
9. HGJ oplyste om kurser i KAB til nyvalgte medlemmer. Og at det kursus HGJ havde meldt 
sig til er aflyst pga. af corona.  
 
10. Evaluering af det praktiske arbejde omkring afdelingsmødet m.m.  

Regler er gennemgået, herunder vedr. godkendelse af regnskabet. Bestyrelsen er ikke enig 

om evt. ændring. Det bliver derfor op til enkelte bestyrelsesmedlem at komme med 

ændringsforslag til repræsentantskabet, hvis man ønsker det. 
Materiale til afdelingsmøder omdeles til beboerne i flere etaper, kan man effektivisere det? 

Bestyrelsen er enig om, at der skal være max to omdelinger. PBL formulerer forslag til 

ændring af vedtægterne, som drøftes på næste bestyrelsesmøde.  
 
11. Der er 13.968,60 kr. i kassen. 
 

12. Hvad der skal plantes ved affaldscontainere? Det skal foregå i samarbejde mellem 
driftslederen og bestyrelsen.  
Skal der skaffes sprit (evt. stander) til rådighed i vaskeriet? Ja. Og opslageene i vaskeriet 
skal opdateres.  
13. - 

14. Næste møde den 20. oktober 2020. 
 
Milena Mille Rudez 
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Referent  


