
 
 

 
 
 
 

 

 
Referat af afdelingsbestyrelsesmøde 13. juni 2017 - Side 1 

 
  

Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 
   
  
 

REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6 - 2017,  
tirsdag den 13. juni 2017. 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61,1. sal 
 
Tid: 18.00 
 
Tilstede: Morten Jensen (MJ), Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Bo Thaulov Nielsen 

(BTN), Jesper Dalhoff (JD), Per Buch-Larsen (PBL), driftsleder, 
ejendomskontoret. 

 
Afbud: Christine Langer (CL) 
 

 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

2. Valg af referent 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

4. Godkendelse af referat af møde nr. 5, 2017, den 9. maj 2017 
 

5. Nyt/information fra formanden og ejendomsadministrationen, MJ, PBL 
 

6. Sager til drøftelse og beslutning 
 
- Opsamling på afdelingsmøde 30. maj 2017 MJ/Alle 
- Askebægre ved opgangene, PBL/MJ 
- Telefonisk vagtcentral, PBL/MJ 
- Beboerinformation – juni 2017 
- Planlægning af de næste møder – datoer, MJ 
 

7. Beboeraktiviteter 
 
- Ansøgning fra Trivselsklubben vedr. Sankt Hans Fest 
 

8. Kassereren rapport, CL 
 
9. Post eller mail fra beboerne, MJ 

 
10. Punkter til næste mødes dagsorden 
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REFERAT: 

 
 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer 
 
Morten blev valgt. 
 
Pkt. 2. Valg af referent 
 
Hanne blev valgt. 
 
Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden 
 
Den fremsendte dagsorden blev godkendt uden ændringer. 
 
Pkt. 4. Godkendelse af referat af møde nr. 5 2017, d. 9. maj 2017 
 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Pkt. 5. Nyt/Information fra formanden og ejendomsadministrationen. 

Formanden: 

Organisationsbestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde blev afholdt den 15. maj. 

Referater herfra er at finde på KAB’s hjemmeside eller via link fra vores hjemmeside. På 

repræsentantskabsmødet blev Morten Jensen genvalgt som formand for 

organisationsbestyrelsen. Herudover blev Christine Langer og Svend Borggren valgt. 

TV/antenne arbejdet fortsætter. Udbudsmateriale på entreprisen er udsendt, besigtigelse af 

budgivere gennemført og endelig licitation finder sted den 22. juni, hvor entreprenør vælges. 

Arbejdet startes op først på efteråret 2017 og ventes færdiggjort i december. Arbejdsgruppen 

har afholdt møde omkring valg af tv-leverandør, og beslutningsforslag vil blive fremlagt på et 

ekstraordinært afdelingsmøde den 16. august 2017 kl. 19. 

Møde mellem de almene boligselskaber i Gentofte Kommune og Gentofte Kommune blev 
afholdt den 7. juni 2017. En fordeling af boliger ud over den gældende anvisning for en ét 
årig periode blev forelagt og drøftet. Aftalen skal dernæst forelægges og om muligt tiltrædes 
af de enkelte selskaber. For Gentofte Ejendomsselskabs vedkommende betyder aftalen, at vi 
ud over de almindeligt anviste boliger leverer op til 4 ekstra boliger i Mosegårdsparken i en 
ét-årig periode, under forudsætning af, at Mosegårdsparkens boliger anvendes til familier, 
som p.t. er midlertidig boplaceret i meget små boliger, samt at der sikres den nødvendige 
boligsociale opbakning og støtte. 
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Ejendomsadministrationen/driften: 

Der er påbegyndt opsætning af depotrum i blok 2.  

Arbejdet med reparation af terrazzo, hvor de gamle dørmåtter i opgangene ligger, fortsætter. 

Ulovlig fremleje af lejligheder. Per undersøger, hvilke krav der er til dokumentation ved 

ulovlig fremleje. 

 

Pkt. 6. Sager til beslutning og drøftelse. 

A: Opsamling på afdelingsmødet den 30. maj 2017 

Referat 

Referat fra afdelingsmødet vil blive omdelt til samtlige husstande inden for de kommende 

dage og lagt op på vores hjemmeside. 

Hunde i afdelingen 

Hvis beboere klager til ejendomskontoret over konkret hundehold i afdelingen, så har vi 

mulighed for at tage sagen op - ellers ikke. 

Hjertestarter/Førstehjælpskurser 

Hjertestarter er besluttet at sætte op og afholde 1.hjælpskurser i den forbindelse.  

Vi søger på næste afdelingsmøde at informere om hjertestarteren, og beboere kan i 

begrænset omfang herefter tilmelde sig til et mere grundigt førstehjælpskursus. 

B: Askebægre ved opgangene, PBL/MJ 

Der er modtaget forespørgsel om opsætning af vægophængte askebægre ved alle opgange. 

Der var ikke umiddelbart opbakning til forslaget, hvorfor det opfordres til, at det kan stilles 

som forslag til et afdelingsmøde. 

C: Telefonisk vagtcentral, PBL/MJ 

Ejendommens forsikringsselskab har samarbejde med et firma med vagtcentral, som vi 

stemmer for at afprøve. Der er til forskel fra nu kun ét telefonnummer man skal ringe til. 

D: Beboerinformation – juni 2017 

Emner til beboerinformation er; hunde, knallertskur, parkering, tv/antenneprojekt, 

ekstraordinært afdelingsmøde 16. august. Morten udarbejder forslag. 
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E: Planlægning af de næste møder – datoer, MJ 

8. august 2017 Afdelingsbestyrelsesmøde 

16. august 2017 Ekstraordinært afdelingsmøde vedr. valg af tv-leverandør 

5. september  Afdelingsbestyrelsesmøde 

13. september 2017 Ordinært afdelingsmøde (budget 2018) 

10. oktober 2017 Afdelingsbestyrelsesmøde 

25. oktober 2017 Organisationsbestyrelsesmøde 

14. november 2017 Afdelingsbestyrelsesmøde 

12. december 2017 Afdelingsbestyrelsesmøde 

Pkt. 7. Beboeraktiviteter 
 
11, juni afholdt Marting Justesen fisketur for Mosegårdsparkens beboere. Båden var fyldt op 
med 23 ”lystfiskere”, vejret var godt og fangsten rimelig. Trivselsklubben fik bevilget kr. 4.000 
til Sankt Hans Fest 2017. Konceptet er samme som tidligere år med spisning bålafbrænding 
osv. Trivselsklubben inviterer ved opslag i opgangene. 
 
Pkt. 8. Kassererens rapport, CL 
 
Saldoen på kontoen bestyrelsens rådighedsbeløb var per 13. juni 2017 kr. 22.957,37. Siden 
sidst er der foretaget udlæg til fisketur (kr. 6.225), udgifter ifm. afdelings- og 
afdelingsbestyrelsesmøder. Årets rådighedsbeløb (kr. 15.000) er gået ind på kontoen. 
 
Pkt. 9. Post eller mail fra beboerne 
 
Der er ikke modtaget post siden sidste møde. 
 
På afdelingsbestyrelsens mail er modtaget forslag fra beboerne til afdelingsmødet samt 
ansøgning fra Trivselsklubben vedr. Sankt Hans. En beboer har rettet henvendelse om 
ulovlig hold af hund, sagen er behandlet herover. 
 
Pkt. 10. Punkter til næste mødes dagsorden 
 
Ingen. 
 
Punkter til næste møde i afdelingsbestyrelsen tirsdag d. 8. august 2017 kl. 18 skal 
være formanden i hænde senest tirsdag d. 1. august 2017 kl. 18. 
 
Mødet sluttede kl. 20.00 
 
Morten Jensen,  
Formand for afdelingsbestyrelsen 


