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REFERAT, møde nr. 1, tirsdag den 27. januar 2015 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal 
 
Tid: 18.00– 21.30 
 
Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne Merete 

Olsen (HMO), Hanne Groth Jørgensen (HGJ) til kl. 20, Morten Jensen (MJ), Kasserer, 
Benny Sørensen Jespersen (BSJ), Christine Langer (CL), Karina Michelsen (KM), 1. 
suppleant, Gurli Foss (GF), 2.suppleant, Per Buch-Larsen (PBL), ejendomskontoret. 

 
Afbud: Ingen 

 
 

DAGSORDEN: 
  

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Endelig godkendelse og underskrivelse af referat nr. 12, 27. november 2014 

4. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen 

4.1 Driften ved PBL 

a. Hvad skal/vil blive udfør i februar mdr. Opfølgning fra sidst: Låger ny pris, gulv 

vaskeri, rampe ved nr. 54, sognevej og vaskeri, værn blok 3. 

b. Blok 3 nedlæggelse af lille tørrerum ved nr 42 da vi skal have plads til beholder til 

blødtvandsanlæg. 

c. Blok 2 flytning af loftsrum til kælderrum, hvor er vi? 

d. Festlokalet, opbevaring af service til 50 personer. 

e. Fjernelse af døre til cykelrum for bedre tilgængelighed. 

f. Budgetudkastmøde for 2015-2016 den 8. april eller 9. april 

4.2 Uvildig rengøringskontrol, pris og skal vi? OLP 

5. Sager til drøftelse og beslutning 

5.1 Bestyrelsens rådighedsbeløb konto 119-4001 Retningslinjer. 

5.2 Beboeraktiviteter konto 119-3000 forventede aktiviteter i 2015 

5.3 Kursusplanlægning for afdelingsbestyrelsen første ½ år af 2015 

a) Orientering om Mortens deltagelse i seminar den 31/1-1/2. 

5.4 Aktivitetsudvalget CL, hvor er I henne med trivselsklubben? Referat nr.10 

5.5 Havegruppen hvad sker der? Se referat nr. 9/2014 

5.6 Elektronisk syn (kan ses på KAB´s hjemmeside) samt udkast til KAB´s husorden 

(bilag vedlagt) 

6. Kassererens rapport 

7. Indkommen post eller mail fra beboerne 

8. Eventuelt 

9. DUI, har vi børn eller unge som kunne nyde godt af dette tilbud? 

10. Punkter til næste mødes dagsorden 
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REFERAT: 
 

Pkt. 1. Valg af mødeleder 
 
OLP blev foreslået og valgt. JD bad om - af hensyn til mødets længde og afholdelse - at 
mødets deltagere på mødet holdt sig den fremsendte dagsorden og respekterede 
talerækken. Dette var der forståelse for og opbakning til. 
 
Pkt. 2. Valg af referent 
 
MJ blev foreslået og valgt. 
 
Pkt. 3. Endelig godkendelse af referat nr. 11. den 29. oktober 2014 
 
Referatet fra mødet d. 27. november 2014 blev godkendt. 
 
Pkt. 4. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen 
 
4.1. Driften ved PBL. PBL uddelte oversigt over driftens afsluttede, igangværende og 

planlagte opgaver. Oversigten blev gennemgået og følgende blev besluttet. 
 

a. De mindre asfaltarbejder der udestår ved ramperne mod Sognevej og vaskeriet vil 
blive udført sammen med øvrige asfaltarbejder, f.eks. ved den nye tørregård ved 
blok 2. 
 
Det havde været vanskeligt at få en tilbud på nye gulvfliser/belægning i vaskeriet 
PBL efterlyste forslag til mulige murere/leverandører. HGJ og KM fremsender 
snarest navne og kontaktinformation på mulige murere/leverandører, de kender.  

  
 De eksisterende sorte navnetavler nedtages og erstattes af et A3-lamineret opslag 

med nødvendig information fra ejendomskontoret. Dette opslag vil samtidig erstatte 
det nuværende opslag vedr. kontaktnumre ved akutte situationer. 
 
Det besluttedes på opslaget ikke at anføre priser for leje af festlokalet men blot at 
skrive, at interesserede lejere kan rette henvendelse til ejendomskontoret herom. 
 
PBL og OLP udarbejder forslag til opslagets endelige indhold. 
 
PBL meddelte, at der er kommet nye borde og stole til såvel festlokalet som 
bestyrelsens mødelokale.  
 
Belysningen i bestyrelsens mødelokale er utilfredsstillende. PBL og KM ser på ny 
løsning til næste afdelingsbestyrelsesmøde. 
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b. Nedlæggelse af tørrerum i blok 3 ved nr. 42. Ejendomsdriften behøver plads til 
etablering af et nyt blødtvandsanlæg ved inddragelse af tørrerum hertil. Gennem 
omfordeling af de nuværende kælderrum mener PBL at kunne løse opgaven og 
orienterer nærmere herom på næste møde. 
 
I forlængelse af denne diskussion forespurgte JD om planerne for det ledige 
kælderrum i Blok 1, der tidligere har været anvendt som bestyrelsens mødelokale. 
Der er stor efterspørgsler efter kælderrum i Blok 1 og PBL undersøger muligheden 
for at foretage en opdeling af det ledige rum og fremkommer med forslag hertil på 
næste møde 

  
c. Arbejdet med flytning fra loftrum til kælderrum i blok 2 fortsættes. PBL mener det 

er praktisk muligt at finde en løsning, såfremt man inddrager et af de to kælderrum, 
der hidtil har været benyttet af lejeren af den nu nedlagte købmandsforretning. Dette 
skønnes ikke at ville påvirke muligheden for genudlejning af købmandsbutikken. 
 

d. Festlokalet er af brandmyndigheder godkendt til selskaber med maksimalt 50 
deltagere. Derfor bør der også være borde, stole, service mv. til dette antal, hvilket 
ikke tilfældet i dag. PBL oplyste, at dette var vanskeligt at opnå i køkkenet grundet 
pladsmangel. KM gennemgår køkkenet, afdækker mangler og kommer med forslag 
til løsning. Evt. supplering af inventar/service skal medtages i den forestående 
budgetlægning – budget 2015/2016. 
 
Afdelingsbestyrelsen diskuterede kort priser og betingelser for leje af festlokalet. 
Disse er under revision og arbejdet hermed sorterer, jvf. OLP, under 
organisationsbestyrelsen.  
 
Alle aftaler om leje af festlokalerne skal fortsat foregå gennem ejendomskontoret. 
 

e. Ejendomskontoret, PBL, har fjernet døre/rammer ved cykelrum i blok 5, så det 
bliver lettere at få adgang til rummene med større cykler (f.eks. Christiania cykler). 
Bestyrelsen diskuterede hvorvidt dette vil have indflydelse på eventuelle 
cykeltyverier, men dette skønnes ikke at være tilfældet, og hidtil er der ikke 
modtaget indsigelser mod forandringerne. PBL foreslog lignende tiltag i de øvrige 
blokke. Forslaget blev bragt til afstemning, 5 stemte for og 2 imod. PBL arbejder 
videre med forslaget. 

  
f. Budgetmøder vedr. budget 2015/2016. Det blev vedtaget at holde 1. budgetmøde 

mellem afdelingsbestyrelsen og KAB den 9. april 2015 kl. 18.00. Efterfølgende 
holder afdelingsbestyrelsen internt budgetmøde og om nødvendigt et afsluttende 
budgetmøde med KAB inden det endelige budgetforslag fremsendes til beboerne 
forud for afdelingsmødet (30 dage). Datoer for de to seneste møder er ikke fastlagt, 
da de afhænger af selve budgetarbejdets forløb. 
 

4.2.. Den hidtidige aftale vedr. rengøringskontrol er opsagt. Der var stemning for at 
indgå en ny aftale om kvartalsvis rengøringskontrol og omkostning hertil forventes 
maksimalt at udgøre kr. 5.000. 
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Øvrige punkter uden for dagsorden blev bragt op og drøftet. 

- Den nye rengøringsaftale med Andersen rengøring er trådt i kraft d. 1. 
januar 2015. Der var forskellige opfattelser af kvaliteten af rengøringen. 
Såfremt man har indsigelser mod eller spørgsmål vedr. rengøringen, skal 
disse rettes direkte til ejendomskontoret, der efterfølgende vil følge op på 
henvendelsen. 

- Der søges snarest etableret ny - sensorstyret – belysning på boldbanen 
som vedtaget på sidste afdelingsmøde. Denne skal etableres med mindst 
mulig risiko for gene for beboerne. 

- Ny belysning ved materielgården etableres tillige – igen tilstræbes en 
løsning med mindst mulig gene for beboerne. 

- Der er indgået aftale med Gentofte Kommune (gratis og på forsøgsbasis) 
med indsamling af plast og metal. Dette for at opnå en mere miljøvenlig 
indsamling af affald og en besparelse på vores renovationsomkostninger. 
Ligeledes vil dette give bedre pladsudnyttelse i storskraldrummet. Fysisk vil 
der først i februar blive opstillet kuber til indsamling af plast og metal for 
enden af blok 2, hvor der ligeledes indsamles aviser, flasker og batterier. 
Information om ordningen findes også på hjemmesiden 
www.mosegaardsparken.com. 

- Der er vedtaget bedre skiltning/pictogrammer i storskraldrummet. Disse 
skal dels anbringes på væggen samt på selve affaldscontainerne, så vi 
opnår mere optimal affaldssortering og mindre renovationsomkostninger. 

- Der påtænkes indkøbt yderligere 3 borde/bænkesæt svarende til de 
eksisterende. Er der behov for yderligere, bør omkostningen hertil medtages 
i det kommende budget 2015/2016. 

  
Pkt. 5. Sager til drøftelse og beslutning 
 
5.1. I det årlige budget er der afsat et beløb til dækning af direkte omkostninger forbundet 

med afdelingsbestyrelsens arbejde – Bestyrelsens rådighedsbeløb. 
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet men i særlige tilfælde kan der yder kompensation 
(mod dokumentation) for tabt arbejdsfortjeneste. Omkostninger der dækkes kan 
eksempelvis være kontorudgifter (kuglepenne, mapper, printerpatroner osv.), 
mødeudgifter (kaffe, the, vand, kager, frugt, bespisning osv.), Inventar (lamper, PC-
bord osv.), vedligeholdelse (flipover, printer osv.) eller diverse (transport, blomster, 
gaver, tidsskrifter m.v.). I indeværende regnskabsår er der budgetteret med i alt kr. 
10.000 til bestyrelsens rådighed.  

5.2. I det årlige budget er der afsat et beløb til beboeraktiviteter, konto 119-3000, 
(tilskud til fester). Eksempler på aktiviteter, der ydes støtte til, er i øjeblikket 
Trivselsklubbens fælles aktiviteter, eksempelvis Fastelavnsfest, Skt. Hans Fest og 
Juletræsfest. Andre aktiviteter, der er ydet støtte til er eksempelvis det årlige det 
årlige loppemarked, Haloween arrangement osv. Alle beboere kan søge om støtte til 
et arrangement forudsat at arrangementet er åbent for alle beboere. Der er i 
indeværende budgetår afsat kr.15.000 til beboeraktiviteter. 

5.3. KAB udbyder hver år en række kurser for bestyrelsesmedlemmer. Nogle er gratis 
(gå-hjem-møder) mens der til andre seminarer og kurser opkræves en kursusafgift. 

http://www.mosegaardsparken.com/
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Der findes også en række andre kursusudbydere, eksempelvis BL. Omkostningerne 
til bestyrelsesmedlemmernes kursusdeltagelse afholdes af boligorganisationen og 
deltagelse i kurser skal forlods godkendes af afdelings- og/eller 
organisationsbestyrelsen. På mødet blev det godkendt at MJ deltager i KAB’s årlige 
seminar for afdelingsbestyrelser d. 31/ - 1/2 2015 i Helsingør. Det besluttedes 
endvidere, at MJ og HMO deltager i KAB kurset ”forstå din afdelings budget” der 
afholdes over to aftener hhv. d. 3/2 og 9/2 2015. Der blev på mødet kun drøftet 
kursusdeltagelse for 1. halvår af 2015. 

5.4. På sidste afdelingsmøde blev der etableret et aktivitetsudvalg med CL som 
tovholder. Deltagelsen i gruppens arbejde har været vigende, og CL læner sig derfor 
op ad de aktiviteter, der gennemføres i regi af Trivselsklubben. Ideer til aktiviteter 
modtages gerne. CL ovevejer muligheden for gennemførelse af en bankoaften for 
interesserede i Mosegårdsparken. KM ønskede at indtræde i aktivitetsudvalget. 

5.5. På det sidste afdelingsmøde blev der tillige etableret en havegruppe, også med CL 
som tovholder, der til formål at komme med forslag til en bedre udnyttelse af vores 
grønne områder i særdelshed grillpladserne. CL orienterede kort om gruppens 
arbejde hidtil. Det foreslås at arbejdet af tidsmæssige og økonomiske hensyn deles 
op i to faser, hvor man i fase 1 stræber efter en bedre udnyttelse/forskønnelse af den 
ny fælles grillplads samt de kommende ti grillpladser, så noget er klar allerede til den 
kommende sæson. I fase 2, der ventes at blive mere omfattende, vil man på basis af 
erfaringerne fra fase 1 udvide projektet. Dette skal dog ske under hensyntagen til 
arbejdet med Helhedsplanen og økonomisk tænkes i også supplerende finansiering 
– eksempelvis via private fonde/puljer. Havegruppen arbejder videre med projektet 
og afholder næste møde i februar måned. 

5.6. Der har gennem nogen tid været arbejdet med fremover at kunne gennemføre 
elektronisk syn af lejlighederne ifm. til/fra flytning. Arbejdet står i stampe og er 
midlertidig sat i bero pga. af samarbejdet med entreprenøren på opgaven. 

 
Pkt. 6. Kassererens rapport 
 
MJ orienterede om konto 119 - 3000 ”Tilskud til fester” (beboer aktiviteter) og konto 119 – 
4001 ”bestyrelsens rådighedsbeløb”. Det har tidligere fremført, at der på hver af disse konti i 
indeværende regnskabsår var budgetteret med kr. 20.000. Ved nærmere gennemgang af det 
på afdelingsmødet vedtagne budget for 2014/2015 er der dog kun budgetteret med hhv. kr. 
15.000 til beboeraktiviteter og kr. 10.000 til bestyrelsens rådighedsbeløb. 
 
Konto 119 – 3000, Tilskud til fester (beboeraktiviteter) 
Status pr. 27. januar 2015 er, at der på konto 119 – 3000 er forbrugt midler til eksempelvis 
juletræsfest og fastelavn samt nogle mindre aktiviteter. Til den resterende del af året er der 
kr. 9.791,52 til rådighed. Af nuværende kendte arrangementer forventes ansøgt om støtte til 
loppemarked og Skt. Hans Fest samt måske en sommerfest. 
 
Konto 119 – 4001, bestyrelsens rådighedsbeløb 
På konto 119 – 4001, Bestyrelsens rådighedsbeløb, er indestående pr. 27. januar 2015 kr. 
18.600,05. I dette beløb er indeholdt de budgetterede kr. 10.000 for 2014/2015 samt 
overskydende midler fra tidligere år.  
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Pkt. 7. Indkommen mail eller post fra beboerne 
Der var kommet en mail fra en beboer omkring problemer med modtagelse af TV-signaler på 
flere kanaler efter den seneste omlægning. OLP har besvaret mailen. Der var ingen andre 
mails eller post fra beboerne. 
 
Pkt. 8. Eventuelt 
KM forespurgte om status på projektet Vangede Nord, idet det nuværende projekt udløber 
med udgangen august 2015 og dermed måske også Gentofte Kommunes leje af lokalet. 
OLP orienterede om organisationsbestyrelsens kommende drøftelser med Gentofte 
Kommune, herunder de tanker og ideer til et kommende forløb. Intet er aftalt endnu. 
 
KM efterspurgte referat fra det seneste møde i TV/antenne gruppen. OLP fremsender 
referatet til GF og KM. 
 
BSJ spurgte til deltagere i det kommende Dialogmøde med Gentofte Kommune. Der var lidt 
uklarhed om hvem, der udover OLP deltager. OLP meddelte, at der i forlængelse af det 
sidste møde i TV/antenne-gruppen blev vedtaget at Gentofte Ejendomsselskab 
repræsenteres ved mødet af OLP på vegne af organisationsbestyrelsen og MJ på vegne af 
afdelingsbestyrelsen. 
 
Der var ikke yderligere punkter under eventuelt. 
 
Pkt. 9. DUI, har vi børn eller unge, som kunne nyde godt af dette tilbud? 
 
OLP ønskede efter forespørgsel fra DUI at vide, om nogle af børnene i Mosegårdsparken 
måtte ønske at deltage i de aktiviteter DUI gennemfører. BSJ har tidligere omdelt information 
fra DUI til børnefamilierne i Mosegårdsparken og gør det gerne igen. 
 
Pkt. 10. Punkter til næste mødes dagsorden 
 
Ingen ønsker om punkter til næste møde blev fremført. 
 

Punkter til mødet den 26. februar 2015 kl. 18.00 skal være 
formanden i hænde seneste den 19. februar 2015 kl. 18.00. 
 
 
Mødet sluttede kl. 21.30 
 
 
Ole Lund Petersen,  
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


