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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 
  
 

REFERAT 
 

Ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparken 
 
 
Afholdt: 3. oktober 2017 kl. 18.30, selskabslokalet Stolpehøj nr. 61, 1. 

 
Fremmødt: 55 lejemål, 58 beboere, maksimalt stemmeantal 110  
 
Fra KAB: Brian Schnell, driftschef, Søren Kjærsgaard Snarberg, driftschef 
 
Fra driften: Per Buch-Larsen, driftsleder 
 
Referent: Hanne Groth Jørgensen/Morten Jensen, afdelingsbestyrelsen 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Velkomst og valg af dirigent. 

2. Valg af stemmeudvalg og referent. 

3. Præsentation af mulig tv-løsning ved tre mulige tv-leverandører 

4. Valg af tv-leverandør 
 
Punkt 1: Velkomst og valg af dirigent. 
 
Formand for afdelingsbestyrelsen, Morten Jensen, bød velkommen og foreslog Brian 
Schnell, driftschef, KAB, som dirigent. Brian Schnell blev valgt til dirigent. 
  
Dirigenten kunne herefter konstatere, at afdelingsmøde var lovformeligt og rettidigt indkaldt 
og dermed beslutningsdygtigt. 
 
 
Punkt 2: Valg af stemmeudvalg og referent. 
 
Benny Sørensen Jespersen og Camilla Valentin Jespersen blev valgt til stemmeudvalg. 
 
Hanne Groth Jørgensen/Morten Jensen blev valgt som referent. 
 
  
Punkt 3: Præsentation af mulig tv-løsning ved tre mulige tv-leverandører 
 
Morten Jensen indledte med en kort præsentation af de tre udbydere, der ville kunne 
stemmes om. På vegne af bestyrelsen og arbejdsgruppen begrunder Morten Jensen 
endvidere produceren bag udvælgelsen af netop disse tre udbydere og det kvalificerede 
fravalg af andre. 
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Inden mødet var en oversigt over de valgte udbyderes tilbud om tv-løsning med supplerende 
materiale blevet omdelt til beboerne. De tre udvalgte udbydere – youSee, Stofa og Parknet – 
var blevet inviteret til at give en kort præsentation af deres produkttilbud til beboerne. Hver 
havde af hensyn til mødets gennemførelse fået 30 minutter til præsentation og spørgetid. 
Mellem hvert indlæg var 10 minutters pause indlagt. 
 
youSee ved Line Kronholm (chefkonsulent) præsenterede og gennemgik deres tilbud om tv-
pakker, tilvalgsprogrammer, tv-boks med diverse faciliteter og muligheder. Spørgsmål blev 
besvaret. 
 
Stofa havde få dage inden mødet meldt afbud og kunne ikke nå at stille med en anden 
repræsentant. I stedet præsenterede Morten Jensen Stofa’s tilbud om tv-løsning 
indeholdende de forskellige tv-pakker, tv-boks og tilvalgsmuligheder. Morten Jensen søgte at 
besvare supplerende spørgsmål. 
 
Parknet ved Troels Glismann, der tidligere havde præsenteret deres produkttilbud for 
afdelingen fremlagte Parknets tilbud om tv-løsning med pakkevalg og tillægsprogrammer. I 
forhold til sidste møde vælger Parknet nu at tilføje DK4 i deres mellempakke, alternativt at 
tilkøbe den som separat program. Tilbuddet fremgår ikke af det omdelte materiale og 
præsentationen, da løsningen først officielt skal vedtages på deres generalforsamling i 
november. Spørgsmål blev besvaret. 
 
 
Punkt 4: Valg af tv-leverandør 
 
Efter præsentationsrunden overgik mødet til valg. Morten Jensen foreslog på vegne af 
afdelingsbestyrelsen og arbejdsgruppen, at valg af tv-løsning gennemføres ved urafstemning 
blandt beboerne i Mosegårdsparken. Begrundelsen herfor er, at blot en lille del af beboerne 
er repræsenteret ved mødet, og da valg af tv-leverandør påvirker samtlige beboere, bør alle 
høres. 
 
Beslutning om valg ved urafstemning forudsætter, at et flertal af de fremmødte på 
afdelingsmødet stemmer for forslaget. 
 
Forslag om urafstemning blev bragt til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 
 
Mødet sluttede kl. 20.30 
 
 
 
Morten Jensen,    Brian Schnell 
Formand for afdelingsbestyrelsen  Dirigent 


