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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 
 

REFERAT nr. 1 - 2020,  
tirsdag d. 14. januar 2020. 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 - 21.00 
 
Tilstede: Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Camilla Valentin (CV), Mille Rudez (MR), Jesper 
Dalhoff (JD) 
 
Afbud: Maria Eskesen (ME) 
 

 
REFERAT: 
 
1) Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen. 

a) HGJ byder velkommen. 
 

2) Valg af ordstyrer. 
HGJ er valgt til ordstyrer. 

 
3) Valg af referent  

a) Camilla blev valgt til dagens referent. 
 

4) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

5) Endelig godkendelse af referat og underskrift af samme. 
Referatet godkendes og underskrives. 
 

6) Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen. 
a) Juletræer bliver stående januar måned ud. 
b) Maria Eskesen har valgt at trække sig fra bestyrelsen, 1. suppleanten vil blive 

indkaldt til næste bestyrelsesmøde af HGJ. 
c) Markvandring vil ligge i slutningen af april, er det aftalt med ejendomskontoret. 

Præcis dato besluttes, når vi nærmer os. 
d) Udskiftningen af gulvet i bestyrelses-/beboerlokale forventes påbegyndes i uge 6. 

Derefter bruges rummet til opbevaring af møbler fra festlokalet, mens gulvet bones i 
festlokalet. Når det er gjort fortsættes med indretning af bestyrelses-/beboerlokale 
 

7) Sager til drøftelse og beslutning 
a) Forslag til rettelse af forretningsorden. 

➢ Rettelsen i forretningsorden er godkendt med enkelte ændringer, vi tager punktet 
op igen til yderligere debat og endelig ændring på næst kommende 
bestyrelsesmøde. 

b) 1. og 2. suppleant (HGJ) 
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➢ HGJ har efter mødet taget en snak med 
suppleanterne og vi blev enige om, at 
Morten Jensen tiltræder bestyrelsen i Maria Eskesens sted, da hun har valgt at 
trække sig fra bestyrelsen. 

c) Adgang til 1.salen (HGJ) 
➢ Vi skal have præciseret hvem der skal have nøgler til første sal. 

d) Gæsteværelse 
➢ Renoveringen af det nye bestyrelses-/beboer lokale forventes startet i uge 6, 

renoveringen af det kommende gæsteværelse startes når bestyrelses-/beboer 
lokale er færdigt. 

e) Mødedatoer 
➢ Bestyrelsesmøde 11/2-2020 kl. 18 
➢ Bestyrelsesmøde 10/3-2020 kl. 18  

 
8) Orientering fra kurser møder m.m. 

a) Intet nyt der. 
 
9) Kassererens rapport (HGJ/CV) 

a) Kassebeholdningen er dags dato 5833,77. regnskabet er gennemgået. 
 

10) Indkomne mails og post fra beboerne 
a) Der er kommet en ansøgning til julehygge til morgenmaden mandag morgen, 

Ansøgningen er fremsendt for sent, og ikke helt efter forskrifterne. Da det imidlertid er 
et i forvejen støttet arrangement og det drejer sig om få hundrede kroner vælger 
bestyrelsen at bevilge pengene. Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at der i 
bestyrelsen ligger en beslutning om, hvordan der skal ansøges og hvordan der 
bevilges støtte til arrangementer, hvis en eller flere beboere ønsker, at søge om 
støtte til et beboerarrangement. Så vi ikke fremover kommer i en lignende situation. 
Vi vil snarest få lagt fremgangsmåden ud på vores hjemmeside 
http://www.mosegaardsparken.com/.   
Man kan også få et print af reglerne ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. 

b) Der er kommet yderligere 2 mails som vi har behandlet, HGJ sender svar. 
 
11) Punkter til næste mødes dagsorden 

a) Forretningsorden + Bilag 
b) Unge aktiviteter i Mosegårdsparken. 
c) Gæsteværelse. 
d) Grill pladsen. 

 
Referent: Camilla Valentin Jespersen. 
Kasserer for afdelingsbestyrelsen 
 
 
Endelig godkendt 14. januar 2020 
 
 
 
Hanne Groth Jørgensen    Camilla Valentin 
Formand     kasserer 
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Jesper Dalhoff    Marie Eskesen 
 
 
 
 
 
 
 
Mille Rudez 
 


