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Afdelingsbestyrelsen 
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Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 
   
 

Referat nr. 10 - 2019, onsdag d. 2. oktober 2019. 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 
 
Fremmødte: Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Jesper Dalhoff (JD), Camilla Vallentin (CV), 

Maria Eskesen (ME) 
 
Afbud: Mille Rudez (MR) 
 
 

 
REFERAT: 
 

1. Åbning af mødet ved formand Hanne Groth Jørgensen 
HGJ bød velkommen og fremlagde planer for det kommende bestyrelsesarbejde. Vi 
tog en præsentationsrunde og en snak om forventninger og ideer til det fremtidige 
arbejde i den nye bestyrelse.  

 
2. Valg af ordstyrer 

Vi valgte, ikke at have en ordstyrer til dagens møde, da mødet for en stor del var 
uformel snak om, hvad bestyrelsesarbejdet skal handle om. 
 

3. Valg af referent 
På dette første møde har HGJ skrevet referat. ME vil gerne prøve sig som referent, 
måske allerede ved næste bestyrelsesmøde. 
 

4. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendes. 

 
5. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen godkendes i sin nuværende form, da ændringer til 
forretningsordenen til enhver tid kan foreslås på kommende møder.  

 
6. Kassererens rapport (HGJ) 

HGJ fremlagde nuværende regnskab, som blev gennemgået. Beholdningen er d.d. 
7.845.15 kr. 
 

7. Valg af kassér 
Som kassér vælges CV. Hvervet vil blive overdraget stille og roligt, til CV mener sig 
klædt godt på til opgaven. 

 
8. Spørgsmål fra de nyvalgte 

Mange spørgsmål, som blev besvaret efter bedste evne. 
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HGJ fremlagde aktuelle kurser, som der er 
mulighed for at melde sig til. ME vil gerne 
deltage i et kursus for nyvalgte i KAB. HGJ sørger for tilmelding. CV vil gerne vente 
lidt og overveje, hvad der kunne give mening for hende. HGJ har meldt sig til 
”udfordringer i beboerdemokratiet” om opgave og problemløsning. 
 

9. Planlægning af bestyrelsesmøder 
Vi nøjedes med at beslutte næste møde til tirsdag d. 12. november kl. 18.00 med 
seneste sluttidspunkt kl. 21.00 
Vi afgør på næste møde, om det bliver nødvendigt med møde i december. 

 
10. Punkter til næste mødes dagsorden 

Vi nåede gennem hele dagsordenen og sluttede mødet tidligt. 

 
 
 
 
 
 
Hanne G. Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 


