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REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 5,  
mandag den 11. maj 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. Per Buch-Larsen, 
ejendomskontoret 

 
Afbud: Ingen 
 

 

DAGSORDEN: 
 
 

1. Valg af ordstyrer 

 

OLP blev valgt, senere suppleret af Karina 

 

2. Valg af referent 

 

MJ blev foreslået og valgt 

 

3. Endelig godkendelse af referat nr. 4 den 29. april 2015 

 

4. Endelig godkendelse af budgetforslag til forelæggelse på afdelingsmødet 

 

5. Gennemgang af budgetnotat som Power Point præsentation, OLP  

 

6. Tilrettelæggelse af selve afdelingsmødet den 26. maj 2015 

 

6.1  Hvem genopstiller? 

 

7. Eventuelt 
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REFERAT: 

 
 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer 
 
OLP blev foreslået og valgt. 
 
Pkt. 2. Valg af referent 
 
MJ blev foreslået og valgt. 
 
Pkt. 3. Endelig godkendelse af referat nr. 4 den 29. april 2015 
 
Referatet fra møde nr. 4 den 29. april 2015 blev endeligt godkendt uden ændringer. 
 
Pkt. 4. Endelig godkendelse af budgetforslag til forelæggelse på afdelingsmødet 
 
Det seneste budgetforslag for 2016 blev fremlagt. I forhold til det tidligere forslag øges den 
forventede huslejestigning fra tidligere 2,58% til 2,72% for såvel etagehuse som rækkehuse. 
Der er ikke ændret ved tidligere vedtagne budgettal og stigningen skyldes alene omlægning 
af regnskabsåret fra det hidtil gældende til i fremtiden af følge kalenderåret. 
 
Driftsbudgettet for 2016 blev godkendt til fremlæggelse på afdelingsmødet d. 26. maj 2015. 
 
Pkt. 5. Gennemgang af budgetnotat som Power Point præsentation 
 
Afdelingsbestyrelsen gennemgik og kommenterede det fremsendte forslag til præsentation af 

budgettet på afdelingsmødet. De drøftede og vedtagne ændringer til såvel indhold og 

billedvalg vil blive indarbejdet i den endelige præsentation. 

Pkt. 6. Tilrettelæggelse af selve afdelingsmødet den 26. maj 2015 
 
Afdelingsbestyrelsen gennemgik såvel de praktiske forhold omkring gennemførelsen af 
afdelingsmødet samt de enkelte punkter til behandling på selve mødet. Dette var: 
 

 Ordensreglement/lejeaftale for Mosegårdsparkens selskabslokaler 

 Aftale med Trivselsklubben 

 Fremsendte forslag 
 
Materialet vil blive færdiggjort og indsendt til KAB til udsendelse til beboerne med den 
endelige dagsorden. 
 
På afdelingsmødet er der valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. OLP genopstiller 
ikke, MJ genopstiller, HMO genopstiller, JD ved ikke, KM ved ikke, GF ved ikke. 
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Pkt. 7. Eventuelt 
 
KM meddelte, at der var indkøbt blomster og plantekasser til udsmykning af grillpladsen. 
Arbejdet blive påbegyndt meget snart. 
 
PBL meddelte, at der var indkøbt to nye affaldsøer ved opgangene 76 og 40, idet 
kapaciteten i de nuværende ikke har vist sig at være tilstrækkelig. 
 
Mødet sluttede kl. 20.50 
 
 
Ole Lund Petersen,  
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


