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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 7 den 9. oktober 2018, 
 

Tid: Kl. 17.00  
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61. 1 sal 
 
Til Stede: Hanne M Olesen (HMO), Hanne G. Jørgensen (HGJ), Ole Lund Petersen 
(OLP) Marianne Vittrup (MV), Anders Brøgger (AB). 
Per Buch- Larsen fra kl. 18.00 
 
Fraværende: Jesper Dalhoff, Christine Langer 

 

 
1. Valg af ordstyrer: HGJ 

 
2. Valg af referent: OLP 

 
3. Godkendelse af dagsorden, Godkendt 

 
4. Godkendelse af referat nr. 6, Godkendt 

 
5. Præsentation af ny driftschef Anders Brøgger ved Marianne Vittrup 

Marianne V præsenterede vores nye driftschef Anders Brøgger som fortalte at han 
var 51 år, havde 4 sammenbragte børn med sin samlever, været ansat i Domea, 
været i en organisationsbestyrelse (3B) i Kokkedal i 10 år. Uddannet 
elektromekaniker.  
Anders fremlagde sin ide om og et eksempel på, en let overskuelig månedsplan for 
det arbejde der skal udføres og som vi vil modtage pr. mail inden et 
afdelingsbestyrelsesmøde. 
 

6. Nyt fra formanden:  
 
A) Nymosehave og motionsmulighed 
 
Der var interesse for at undersøge muligheden for at benytte motionsrummet på en 
hverdag fra kl. ca. 10-11 og en aften kl. 17.00. Endvidere om det var muligt i 
weekender. OLP kontakter forstander Pia Ramsgaard. 
 
B) Informationsbrev til beboerne om vedligeholdelseskontoen (Marianne 
Vittrup) 
MV forelagde den nye skrivelse til beboerne om vedligeholdelseskontoen, som 
herefter blev godkendt og fremsendes til de beboere der har en saldo der overstiger 
10 års indbetalinger. 
 
C) Hundeafstemningen – resultat 
Urafstemningen er nu afsluttet og resultatet blev  
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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

179 stemte nej 
104 stemte ja 
5 stemmer var ugyldige. 
Det betyder at det stadig ikke er tilladt at holde hund, og i det omfang 
ejendomskontoret bliver gjort opmærksom på ulovligt hundehold, vil det blive påtalt 
ved en skriftlig påmindelse da det er et brud på lejekontrakten. 
Afdelingsbestyrelsen opfordrer beboerne til at rette henvendelse til ejendomskontoret 
hvis overtrædelse af husordenen observeres. Det er vigtigt at man som beboere 
følger op og inddrager ejendomskontoret hvis en beboer fortsat har hund. 
 
D) Orientering om Midtpunktet rengøring. 
  
KAB har nu endeligt godkendt aftalen og det vil indgå i den løbende aftale om 
rengøring i Mosegårdsparken. 
 
E) Midtpunktet ønske om et køkkenskab 
 
Der har været et ønske om fra brugerne, (beboerne) at der indkøbes et højskab til 
porcelæn og køkkenting. Det vil ca. koste 1000 kr. og det indkøbes i Ikea. 
OLP sørger for indkøbet og aftaler opsætning med brugerne. 
Derudover drøftede man kort oprydning af de gamle computere der ikke fungerer 
optimalt, at de sættes ned i kælderen, indtil kommunen besluttede hvad der skulle 
ske. 
Brugerne inddrages i forbindelse med indretningen og evt. maling af lokalet. 
 
Gæsteværelser på Stolpehøj 61, 1.sal,  
 
Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med at udarbejde et forslag til næste 
afdelingsmøde om at, indrette 2 gæsteværelser som kan udlejes til beboerne, ikke 
som permanent udlejning, men i de situationer hvor en beboer vil holde en fest og 
hvor en familie kommer langvejs fra og ikke har mulighed for overnatning i vores 
mindre lejligheder. HMO og HGJ samt AB og PB ser på tegninger og undersøger, om 
det kan lade sig gøre samt økonomi. 
 

Information fra ejendomsadministrationen, PBL  
 
Affaldsløsning: 
Gentofte Kommunes tilbud om etablering af nye nedgravede affaldscontainere, da vi 
står i den situation, at vores affaldsskure er nedslidte og skal udskiftes. Udgiften for 
Mosegårdsparken er, at vi skal grave hullet og kommunen sørger for resten. 
 
Bi-lejemål og rækkehusene. 
Der har været en forespørgsel fra en beboer om et bi-lejemål i blokkene. 
Afdelingsbestyrelsens holdning er, at bi-lejemål alene er et tilbud til lejlighederne, da 
de ikke har så mange opbevaringsmuligheder i vores små lejligheder og alle 
rækkehusene har egen kælder. 
 
Bemandingen på ejendomskontoret. 
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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 
I forlængelse af Bennys ophør, arbejdes der på at genbesætte stillingen med en ny 
servicemedarbejder. 
 
Gert er på kursus onsdag og torsdag 
 
Fjernvarme i rækkehusene:  
Der er 5 års gennemgang af fjernvarmen 
 
Hækklipning:  
Ejendomskontoret går i gang med dette arbejder i hele Mosegårdsparken og følger 
op på, om beboerne med haver også får det gjort, ud fra de retningslinjer der er 
beskrevet i vedligeholdelsesreglement pkt. 5. 
 

7. Sager til drøftelse og beslutning: 
 
HMO: Opsætning af skilt ved Stolpehøj 46 
Vi sætter ikke skilte op hvor det fremgår at det er en blind vej og hvor bred en bil må 
være. Vi må forvente at man som chauffør udviser den fornødne agtpågivenhed når 
man køre i Mosegårdsparken. 
 
HMO: Besigtigelse af ALLE disponible rum (fælleslokaler) 
For at få et overblik vil afdelingsbestyrelse den 13.november mødes på 
ejendomskontoret kl. 18.00 og sammen med Per besigtige de disponible rum, som 
Mosegårdsparken råder over. 
 
HMO: Orientering af ”Almen Modstand mod ghettoplanens vedtagelse”. 

 
8. Beboeraktiviteter: 

 
Fortsat aktivitet i Midtpunktet, hvor en beboergruppe samles hver mandag til 
morgenmad. Afdelingsbestyrelsen ønsker at fortsætter med at støtte projektet 
økonomisk. Indkøb foretages af OLP. Punktet drøftes igen på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
9. Kassererens rapport.  

 
Ændring af det udsendte referat af 10. oktober punkt 9:  
OLP oplyste at der har været et problem med modtagelse af penge fra Gentofte 
Kommune som vi ikke har haft nogen del i. 
 
KAB ved Marianne V gennemgik sagsforløbet:  
 
Selskabskonto er selskabets officielle konto - hvor eksempelvis huslejen går ind på, 
og fakturaer betales fra, og det har fungeret fint hele tiden. Selskabets konto er også 
Nem Konto. 
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Afdelingsbestyrelsen 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

Rådighedskontoen er en separat konto for afdelingsbestyrelsens arbejde, den står i 
Arbejdernes Landsbank (AL) 

  
OLP gjorde os opmærksom på, at foreningskontoen havde modtaget et beløb fra 
Gentofte Kommune som han ikke rigtig kunne forstå. 
 
På en eller anden måde har AL fået markeret afdelingsbestyrelsens konto som Nem 
Konto – dvs. den konto, som offentlige midler automatisk vil blive udbetalt til. Det er 
nok sket i forbindelse med, at I har kontaktet banken efter skift af formand og 
kasserer. Men det burde ikke kunne lade sig gøre, uden at banken har sørget for at 
have tegningsberettigede underskrifter for selskabet. 
Vi har fået selskabets konto registreret som Nem Konto igen, og bedt om en 
udredning fra AL, hvordan overflytningen af kontoen kan være sket.  

 
Bank beholdningen er d.d. Kr.: 23.879,15 

 
10. Post eller mail fra beboerne, ingen 

 
11. Punkter til næste mødes dagsorden 

Besigtigelse af disponible rum kl. 18.00 på ejendomskontoret 
 

Mødet sluttede kl. 19.00 

NÆSTE MØDE tirsdag den 13. november 

Referent: Formand for afdelingsbestyrelsen Ole Lund Petersen 


