
Afdelingsbestyrelsen
MOSEGÅRDSPARKEN
2820 Gentofte

REFERAT, møde nr. 11, den 29. Oktober 2014

Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal

Tid: 18.00– 21.45

Tilstede: Ole Lund Petersen (OLP), formand, Jesper Dalhoff (JD), næstformand, Hanne 
Merete Olsen (HMO),Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Morten Jensen (MJ), Kasserer, 
Benny Sørensen Jespersen (BSJ),Christine Langer(CL),Gurli Foss (GF), 2.suppleant,
Per Buch-Larsen (PBL), ejendomskontoret

Ikke til stede: Karina Michelsen (KM), 1. suppleant.

Afbud: Ingen

DAGSORDEN:

1 Valg af ordstyrer
2 Valg af referent
3 Endelig godkendelse af referat nr. 10 den 25. september 2014
4 Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen

1 Placering af grillpladser, indstilling fra PBL
2 LED belysning ved vaskeri og vuggestuen

5 Sager til drøftelse og beslutning
1 Rengøringsaftale, endelig beslutning om hvilken udbyder
2 Stole og borde til festlokalet
3 Indkøb af PC og printer til bestyrelseslokalet samt trådløst internet
4 Hjemmesiden orientering
5 Nøglesystem nr. 61, 1. sal
6 Købmandsbutikken og fremtiden
7 Ansøgninger om tilskud til beboeraktiviteter

1 Vinterhverv fest Karina Michelsen 
2 Vangede Nord julearrangement den 24.12.14 kl. 11.30-15.00
3 Trivselsklubben julefest den 6. 12.14

6 Kassererens rapport
7 Indkomne mail eller post fra beboerne
8 Eventuelt
9 Punkter til næste mødes dagsorden
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REFERAT:

Pkt. 1. Valg af mødeleder

Christine blev foreslået og valgt.

Pkt. 2. Valg af referent

Morten blev foreslået og valgt.

Pkt. 3. Endelig godkendelse af referat nr. 10. fra den 25. september 2014

Nye låger fra haverne mod græsplænerne. PBL fremførte, at han havde fremsendt en præcisering 
omkring lågerne, men at denne ikke var medtaget i referatet. Det bemærkes, at de nye låger 
udvendigt skal flugte med hækkene.

Referatet blev herefter godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4. Nyt fra formanden og ejendomsadministrationen

Formanden havde ikke noget til dette punkt, hvorefter ordet gik videre til PBL.

4.1. Det er vedtaget, at der på alle græsplæner på nær plænen mellem blok 2 og blok 5 
(store grillplads) etableres 2 stk. flisegrundlag hver med et borde/bænkesæt. På
baggrund af beboernes ønsker blev den endelig placering drøftet og beslutningen 
om den vedtagne placering tegnes op og skitse ophænges i vaskeriet

4.2. Det besluttedes at etablere ny LED-belysning ved nr. 61 – vuggestuen/festlokalet 
samt om muligt også ved vaskeriets to indgange. PBL finder en løsning.

PBL orienterede om en igangsat nødvendig ombygning af de to varmecentraler. De sorte 
navnetavler i alle opgange fjernes og et lamineret opslag opsættes.

Et ledigt lejemål i kælderen i blok 5 omdannes til cykelkælder. 3 af de nuværende 8 cykelrum 
omdannes til kælderrum

Pkt. 5. Sager til drøftelse og beslutning

5.1. Der er indhentet tilbud på rengøring fra tre rengøringsselskaber. Bestyrelsen 
gennemgik og sammenlignede de tre tilbud og valgte Anders Andersen’s rengøring. 
Dette indebærer rengøring ugentligt af de 48 opgange, vaskeri, Stolpehøj 61, 1, 
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vinduespolering i vinduesparti i opgange i stuen, vaskeriet mod gaden og plænen, 
ejendomskontoret mod gaden og plænen.

5.2. Baseret på en gennemgang af flere løsningsmuligheder besluttedes det at indkøbe 
nye stole og borde til festlokalet. Endelig specifikation udarbejdes snarest.

5.3. MJ havde indhentet tilbud på indkøb af ny bærbar PC og printer til arbejdet i såvel 
organisations- som afdelingsbestyrelsen. Der er budgetteret kr. 10.000 i afdelingens
budget til formålet og den forelagte pris er 9.644. Organisationsbestyrelsen dækker 
halvdelen af omkostningen. MJ undersøger muligheden for at anvende password til 
PC’en, mulighed for at hvert bestyrelsesmedlem, der måtte ønske det kan få egen 
mailadresse og dermed muligheden for at adskille private og bestyrelsesrelaterede 
mails. MJ undersøger også hvilken MS officepakke, der er mest hensigtsmæssig at 
vælge. Det besluttedes tillige at etablere trådløst internet på hele 1. sal i nr. 61, 
når der er indkøbt PC og printer. MJ er handleperson.

5.4. MJ orienterede om den nye hjemmeside for Mosegårdsparken. Information herom 
er ophængt i alle opgange. Hjemmesiden opdateres løbende med MJ som 
administrator. Der har hidtil været 491 besøg på siden og antallet af besøg er 
stigende.

5.5. Nøgler og adgang til de enkelte lokaler på Stolpehøj nr. 61,1. blev drøftet. PBL 
undersøger mulighed for og pris på at etablere et elektronisk system, så man med 
en brik kan administrere adgangen til de enkelte lokaler. 

5.6. Status for købmandsbutikken blev drøftet. Lokalet er registreret som et 
erhvervslejemål og sagen sorterer dermed under organisationsbestyrelsen. Her er 
det besluttet at man forsøger at få det udlejet iht. afdelingsmødets beslutning, og for
at dette kan lade sig gøre renoveres det nødtørftigt, når der er en lejer. Der 
arbejdes fortsat med forskellige løsningsmodeller i organisationsbestyrelsen om alle
vores erhvervslejemål.

5.7. Der er indkommet ansøgninger om støtte til beboeraktiviteter og bestyrelsen 
besluttede:

- Ansøgning om støtte til vinterhverv fest bortfalder
- Vangede Nord om støtte til julearrangement d. 24.12.2014. Det besluttedes

at bevilge kr. 3.000 til arrangementet bl.a. under forudsætning af at denne 
bevilling kommer Mosegårdsparkens beboere til gode, at den yderligere 
eksterne finansiering tilvejebringes og at der ved stor interesse er fortrinsret 
for Mosegårdsparkens beboere.

- Trivselsklubben bevilges kr. 2.500 til julefest d. 6. december 2014
- Ansøgning om midler til et Haloween arrangement bortfalder. Allerede 

indkøbte ting dækkes økonomisk og gemmes til næste år.

Pkt. 6. Kassererens rapport

Endelig opgørelse vedr. bestyrelsens rådighedsbeløb for regnskabsåret 2013 – 14 er udarbejdet af
MJ og bilag attesteret af hhv. OLP, MJ og JD. Materialet er indsendt til KAB. 
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Beløb, kr. 4.050,- for indkøb af videoprojektor er iht. referat fra organisationsbestyrelsen overført til 
afdelingsbestyrelsens konto.

MJ meddelte, at saldoen på bestyrelsen konto (bestyrelsens rådighedsbeløb) pr. 29. oktober 2014 
udgør kr. 20.450,29. Kassen (kontant) er nedlagt og fremover kører alle bevægelser direkte over 
bestyrelsens konto i Arbejdernes Landsbank.

Pkt. 7. Indkomne mail eller post fra beboerne

OLP orienterede om en konflikt mellem to parter i Mosegårdsparken. Situationen er løst.

MJ orienterede om en beboerhenvendelse vedr. brug af blege- eller farvemidler i vaskeriet, idet 
beboeren havde fået ødelagt 3 vaske. Da det ikke er muligt at påvise hvem, der evt. har anvendt 
sådanne midler og at anvendelse af vaskeriet sker under eget ansvar henvises til husorden, hvoraf
det fremgår, at dette ikke er tilladt.

Pkt. 8. Eventuelt

MJ ønsker at deltage i et KAB kursus om ”dirigentens rolle” d. 4. november 2014, OLP ønskede at 
deltager i ”nye regler” den 11. november begge pris kr. 300. Dette var der opbakning til.

Pkt. 9. Punkter til næste mødes dagsorden

Kælder/Kælderrum. PBL udarbejder forslag vedr. kælderrum:
- Flytning af depotrum fra loft til kælder i blok 2
- Opdeling af bi-lejemål
- Belysning af kælder

Et mindre arrangement (julefrokost) for bestyrelsens medlemmer afholdes d. 9. januar 2015. Dette 
tilrettelægges på næste møde.

Punkter til mødet den 27. november 2014 kl. 18.00 skal være formanden 
i hænde seneste den 20. november kl. 18.00.

Mødet sluttede kl. 21.45
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Ole Lund Petersen, 
formand for afdelingsbestyrelsen
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