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REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 3,  
Torsdag den 26. marts 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), Morten Jensen (MJ), 
Kasserer, Benny Sørensen Jespersen (BSJ), Christine Langer (CL), Karina 
Michelsen (KM), 1. suppleant, Gurli Foss (GF), 2.suppleant. 

 
Afbud: Ingen 
 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Valg af ordstyrer 

 

2. Valg af Referent 

 

3. Endelig godkendelse af referat nr. 2 den 26. februar 2015 

 

4. Nyt fra formanden 

 

5. Sager til drøftelse og beslutning 

5.1 Selskabslokalerne, lejekontrakten, til afdelingsmødet. 

5.2 Havegruppen, forslag til indretning af grill pladsen. 

5.3 Forslag til grillpladsen, højbede OLP 

5.4 Parkering, oplæg til afdelingsmødet. 

5.5 Bi lejemål/kælderrum samt garager, oplæg fra KAB 

5.6 Budget 2015-2016, hvordan skal vi planlægge dette? 

 

6. Kassererens rapport 

6.1 Indkøb af flipover 

 

7. Indkommet post eller mail fra beboerne 

 

8. Eventuelt 

8.1. Orientering fra BL konference 9. kreds (Hanne M.O., Hanne G.J.) 

 

9. Punkter til næste mødes dagsorden 
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REFERAT: 
 

Pkt. 1. Valg af mødeleder 
 
OLP blev foreslået og valgt. 
 
Pkt. 2. Valg af referent 
 
MJ blev foreslået og valgt. 
 
Pkt. 3. Endelig godkendelse af referat nr. 2 den 26. februar 2015 
 
Referatet fra mødet d. 26. februar 2015 blev godkendt uden kommentarer. 
 
Pkt. 4. Nyt fra formanden 
 
OLP orienterede kort om det nyligt gennemførte seminar for medlemmerne af 
repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen samt en 
repræsentant fra KAB samt en ekstern oplægsholder fra BL. Formålet med seminaret var en 
drøftelse af samarbejde og udvikling af en fælles vision og målsætninger for Gentofte 
Ejendomsselskab, afdeling Mosegårdsparken. I forlængelse af dagens drøftelser nedsattes 
et udvalg bestående af HGJ, MJ, JD og OLP, der skal færdiggøre et forslag til 
visioner/målsætninger til forelæggelse for repræsentantskabet. 
 

Pkt. 5. Sager til drøftelse og beslutning 
 
5.1. Afdelingsbestyrelse drøftede driften af selskabslokalerne herunder betingelserne 

for den fremtidige udlejning af lokalerne. Forslag til ny, opdateret lejekontrakt blev 
drøftet, og OLP arbejder videre med revideret udkast til næste møde. Det endelige 
forslag skal herefter fremlægges på et afdelingsmøde til beslutning. 
 
Et udvalg bestående af HGJ, KM og OLP ser på udsmykning af festlokalet. 
 

5.2. 
  
5.3. 

Havegruppens arbejde diskuteredes, og det besluttedes, at denne skal fremkomme 
med et konkret forslag til en løsning (kort projektbeskrivelse og budget) for den 
store fælles grillplads til det kommende budgetmøde d. 9. april. Havegruppen består 
i første omgang af KM, GF samt Børge (Flemming). Herudover skal der på længere 
sigt arbejdes med en større løsning, der tillige kan inddrage de nye mindre 
grillpladser på de øvrige plæner. 
 

5.4. Parkeringssituationen på Stolpehøj blev diskuteret. Der har vist sig at være en del 
udfordringer med uhensigtsmæssig parkering eller parkering i strid med husorden, 
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hvorfor det besluttedes, at PBL hurtigst muligt igangsætter afmærkning og opmaling 
af parkeringspladser. Endvidere skal det vurderes om et privat selskab i fremtiden 
skal bidrage til sikring af at de gældende regler for parkering overholdes. PBL bedes 
om oplæg hertil til næste møde i afdelingsbestyrelsen. 
 

5.5. Bi lejemål/kælderrum samt garager blev drøftet. KAB var fremkommet med forslag 
hertil, idet dette område ikke er blevet reguleret og ajourført i gennem længere tid. 
Forslaget blev drøftet, og nye retningslinjer for udlejning skal fremlægges til 
beslutning på et afdelingsmøde. 
 
For garager vedtog bestyrelsen at foreslå, at den fremtidige leje for en garage skal 
være kr. 250 pr. måned mod de nuværende kr. 214 pr. måned. Det blev vedtaget 
ikke at foreslå en automatisk årlig regulering. 
 
For kælderrummene afventer beslutning om fremtidig leje en opmåling af alle 
kælderrum. Det besluttedes at indstille til afdelingsmødet, at den fremtidige leje for 
bilejemål/kælderrum skal baseres på en kvadratmeterpris fremfor som i dag et fast 
månedligt beløb, der ikke tager højde for størrelsen af det lejede. 
 

5.6. Budget 2015-2016. Arbejdet med fastlæggelse af budget for 2015-2016 går i gang 
med første budgetmøde d. 9. april. Bestyrelsen diskuterede kort forberedelserne til 
budgetlægningsprocessen. 

 
Pkt. 6. Kassererens rapport samt ansøgninger om økonomisk støtte 
 
MJ orienterede om status på konto 119-4001 bestyrelsens rådighedsbeløb og konto 119 - 
3000 ”Tilskud til fester” (tidligere beboer aktiviteter). 
 
Konto 119 – 4001, bestyrelsens rådighedsbeløb 
På konto 119 – 4001, Bestyrelsens rådighedsbeløb, er indestående pr. 26. marts 2015 kr. 
15.763,40. Der har siden sidste møde været et forbrug på kr. 439,10. Den på sidste møde 
aftalte ompostering af poster til hhv. afdelingens og organisationens regnskab er endnu ikke 
foretaget. 
 
Konto 119 – 3000, Tilskud til fester (tidl. beboeraktiviteter) 
Status pr. 26. marts 2015 er, at saldoen på konto 119 – 3000 kr.10.539,07 til resten af året. 
Heraf er disponeret kr. 3.200 til Sankt Hans fest og kr. 4.050 til fisketur, hvorefter resten vil 
udgøre kr. 3.289,07. 
 
6.1. MJ forelagde forslag til indkøb af flipover til bestyrelsens mødelokale. Det besluttedes at 
foretage denne anskaffelse. 
  
Pkt. 7. Indkommen mail eller post fra beboerne 
 
Der er ikke indkommet mails eller post fra beboerne siden sidste møde. 
 
Pkt. 8. Eventuelt 
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8.1. Orientering fra BL konference 9. kreds (Hanne M.O., Hanne G.J.). Et kort resume blev 

omdelt. 

Pkt. 9. Punkter til næste mødes dagsorden 
 
Ingen ønsker om punkter til næste møde blev fremført. 
 
 

Punkter til mødet den 30. april 2015 kl. 18.00 skal være formanden i 
hænde seneste den 23. april 2015 kl. 18.00. 
 
 
Mødet sluttede ca. kl. 20.30 
 
Ole Lund Petersen,  
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


