
 
 

 
 
 
 

 

Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 

REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 4 - 2018,  

tirsdag d. 12. juni 2018.  

Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal  

Tid: kl. 19.00 

Tilstede: Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Jesper Dalhoff (JD), Ole Lund Petersen (OLP), 
Christine Langer (CL), Hanne M Olsen (HMO) Brian Schnell (BS), driftschef, KAB, Per Buch-

Larsen, driftsleder, ejendomskontoret 

Afbud:  

 

DAGSORDEN  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Valg af ordstyrer: BS 
 

2. Valg af referent CL  
 

3. Godkendelse af dagsorden - godkendt 
 

4. Referat af møde nr. 3, 2018, den 13. marts 2018?  
Der arbejdes med at få referatet skrevet 
 

5. Nyt fra formanden:  
Urafstemning af hundehold, planlægning – Brian og Olp arbejder videre og vil komme 

med et endeligt oplæg til næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

Hjemmesiden sættes lidt i bero, vi undersøger muligheden igennem KAB, Brian 

sørger for at KAB kommer og fortæller om mulighederne og økonomien.  

Opslag i opgangene vedr. grillpladserne, udkastet blev godkendt med lille tilføjelse. 

 

Midtpunktet ved Martin Justesen: 

Projektet styres af Martin. Det er med til at skabe tryghed i Mosegårdsparken, hvilket 

afdelingsbestyrelsen er enig i og støtter fuldt og helt op omkring dette. 

Der et fælles ønske om at gøre Midtpunktet lidt mere synligt med forskellige 

aktiviteter/tilbud til beboerne. 

 

Information fra driften, PBL  

• information til beboerne (referater) pt. hænges op i udhængsskabe Det blev 
besluttet at omdele referartet fra afdelingsmødet og referatet fra det 



 
 

 
 
 
 

 

Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

ekstraordinære afdelingsmøde er ophængt i vaskeriet og udhængsskabet ved 
nr. 39. 

 
6. Sager til drøftelse og beslutning 
 

• Baby Gynge til en pris af 20.000 kr. blev besluttet og det blev ligeledes 
besluttet at udskifte kamelen (vippedyr) da den er i dårlig stand og ikke kan 
repareres.  Arbejdet skal udføres hurtigt. 

• Grill Pladsen, markise 5 ugers leveringstid iværksættes 

• Nummerering af garager, (er opsat) 
 

7. Beboeraktiviteter: Sankt, Hans (3.500 kr.) og fisketur (6.500 kr.) pengene er bevilget 
jvnf. Mail fra Morten Jensen samt Olp 

 
8. Kassererens rapport, 

Hanne er i fuld gang med at få tingene på plads i Banken. 
Morten har oplyst at han ikke har fået overført rådighedsbeløb. Brian følger op på 
dette. 

 
9. Post eller mail fra beboerne. 

Olp orienterede om henvendelser fra beboerne 

10. Punkter til næste mødes dagsorden: 
Budgetforslag for 2019 
Urafstemning af hundehold i Mosegårdsparken 
Hjemmeside -  
Gennemgang af det udvendige vedligeholdelsesreglement  
 

 
NÆSTE BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 7. AUGUST KL. 18.00 
 
Ole Lund Petersen 
Formand for afdelingsbestyrelsen 


