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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 
 

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 
REFERAT nr. 2 - 2020, tirsdag d. 11. 
februar 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) Morten Jensen (MJ) Per Buch-Larsen (PBL) 
 

 

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

HGJ åbner mødet og byder velkommen. 
 

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

 
3) Valg af referent  

CV blev valgt til dagens referent. 
 

4) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

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

6) Nyt fra formanden og ejendomskontoret. 
A. Nyhedsbrev genopstår og vil udkomme efter behov. Det ophænges som tidligere i 

opgangene. Alle bestyrelsesmedlemmer kan byde ind med forslag til punkter til 
nyhedsbrevet. Bestyrelsen beslutter i fællesskab, hvad der skal med og Morten vil stå 
for at skrive det. 

B. Push beskeder – push beskeder: Ejendomskontoret opfordre alle beboere til at 
registrere deres mobiltelefonnummer på ”mit KAB”, da vi så kan sende beskeder til 
beboerne om driftsforstyrrelse på varme, Vand mm. Persondataforordningen tillader 
ikke at ejendomskontoret gemmer eller videregiver beboernes telefonnummer, til 

f.eks. håndværkere, uden beboernes accept. 
C. Cykler fra seneste cykelindsamling: Umærkede cykler, klapvogne og andet der blev 

fjernet ved oprydningen på fællesarealer i kældre og ude, i december, vil blive 
afleveret som hittegods eller storskrald i marts 
 
 

7) Orientering fra kurser møder m.m. 

 

8) Sager til drøftelse og beslutning 
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A. Forretningsorden + bilag. 
 Forretningsorden er gennem arbejdet og 

godkendt, formanden renskriver og rundsender. 
B. Unge aktiviteter i mosegårdsparken. 

 Drøftelsen går videre til næstkommende afdelingsbestyrelsesmøde. 
C. Gæsteværelse. 

 Bestyrelsen holder et ekstra møde, tirsdag d. 18/2 og skal her kun drøfte 
gæsteværelse. 

D. Grill pladsen: 
 Drøftelsen går videre til næst kommende afdelingsbestyrelsesmøde. 
 

 
9) Kassererens rapport (HGJ/CV) 

Kassebeholdningen er dags dato på 4518,42. 
 

Indkomne mails og post fra beboerne 
 Der er kommet en mail med en ansøgning til beboer arrangement, fællesspisning og 

ansøgningen godkendes.  Der er kommet en mail omkring opstilling af en nærboks til 

postpakker i Mosegårdsparken. Bestyrelsen undersøger nærmere omkring regler, 

retningslinjer og pris, før vi overvejer om det er noget vil investere i. HGJ kontakter 

firmaet for nærmere information. 

 Der er kommet en mail med en ansøgning til beboer arrangement, fællesspisning og 

ansøgningen godkendes 

 
 
10) Punkter til næste mødes dagsorden 

 Unge aktiviteter i mosegårdsparken. 
 Grill pladsen. 

 
Referent: Camilla Valentin Jespersen. 
Kasserer for afdelingsbestyrelsen 


