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           Afdelingsbestyrelsen 
               Mosegårdsparken 
        Stolpehøj, 2820 Gentofte 
 

AFDELINGSBESTYRELSESMØDE 
REFERAT møde nr. 3 - 2020, tirsdag d. 10. marts 2020. 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 - 21.00 
 
Tilstede:  Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Camilla Valentin (CV), Jesper Dalhoff (JD),  

Morten Jensen (MJ) Per Buch-Larsen (PBL) 
 
Afbud:  Mille Rudez (MR) 
 

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

HGJ siger velkommen. 
 

2) Valg af ordstyrer.  
A. Vi klarer den uden. 

 
3) Valg af referent  

A. CV valgt til 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 ejendomskontoret. 
A. Nye retningslinjer omkring sortering ved storskrald, PBL kontakter kommunen med henblik 

på skilte med info, som skal hænge ved storskrald. 
B. Det gamle billardrum er malet færdig og klar til indflytning, der indkøbes rullegardiner her til 

af driften. 
 
7) Orientering fra kurser møder m.m. 

A. HGJ og JD har været til orienteringsmøde omkring den boligsociale indsats for børn og 

unge i Mosegårdsparken med kommunen. Der bliver holdt infomøde i Midtpunktet om dette 

onsdag d. 11/3 - 2020. 
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8) Sager til drøftelse og beslutning 

A. Gæsteværelse - vi arbejder videre med lejekontrakt, ordensreglement, m.m. 
➢ Forslag til lejekontrakt og ordensreglement er udarbejdet og vil blive fremlagt på 

afdelingsmødet.  
➢ Gæsteværelset bliver malet, når møblerne er flyttet. 
➢ Vi i bestyrelsen arbejder videre med at kigge på møbler til gæsteværelset. 

B. Grillpladsen. 
➢ Vi har drøftet lys på grillpladsen, og det er stemt ned.  
➢ Driften kigger skiltene efter og fjerner de, der ikke er i overensstemmelse med 

husordenen. 
C. Ungeaktiviteter/boligsocial indsats i Mosegårdsparken. 

➢ Læs under punkt 7. 
D. Nærboks. 

➢ Amalie fra Nærboks deltager i næste bestyrelsesmøde med info om dette.  
E. Ejendomskontorets opgaver ifm. møder og opslag. 

➢ Man kan få opslag med meddelelser til beboerne til ophængning i opgangene printet 
på ejendomskontoret. Initiativtagerne til det pågældende arrangement står selv for at 
hænge opslaget op i opgangene og kan låne en nøgle på ejendomskontoret til 
formålet. 

➢ Har man lånt enten festlokalet eller beboerrum, er det ens pligt at rydde op og gøre 
rent efter sig.  

F. Teknik til bestyrelsesmøderne. 
➢ Vi forsøger at bruge projektor til næste bestyrelsesmøde for at spare på printerpapir. 

 
9) Kassererens rapport (HGJ/CV) 

➢  Kassebeholdningen udgør dags dato 2.371,08 kr. 
 
10) Indkomne mails og post fra beboerne 

➢ Parknet har haft udfald 26. og 27. februar, de har sendt en mail med en forklaring, 
denne mail er også sendt til de relevante beboere.  

 
11) Punkter til næste mødes dagsorden 

 
A. Amalie fra Nærboks. Se punkt 8D. 
B. Postkasse på vaskeri. 

 
12)  Referent: Camilla Valentin Jespersen. Kasserer for afdelingsbestyrelsen 
 
 
 
Hanne Groth Jørgensen   Camilla Valentin Jørgensen 
Formand for afdelingsbestyrelsen  Kasserer 
 
 
 
Jesper Dalhoff   Morten Jensen 


