
Afdelingsbestyrelsen 
MOSEGÅRDSPARKEN 
2820 Gentofte 
 

 
 

 

 
Referat - Side 1 

 
  

 
  

REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 6, torsdag den 
20. august 2015. 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal 
 
Tid: 18.00 – 21.30 
 
Tilstede: Morten Jensen (MJ), formand, Christine Langer (CL), Hanne Groth Jørgensen 

(HGJ), Benny Sørensen Jespersen (BSJ), Jørgen Vero (JV), Bo Thaulov 
Nielsen (BTN) Jesper Dalhoff (JD)*, 1. suppleant, Karina Michelsen (KM)*, 
2.suppleant. Bettina Jarl Darlslund, Driftschef KAB (BJD), Per Buch-Larsen, 
driftsleder, ejendomskontoret. 

 
 *Frem til behandling af dagsordenens punkt 6 
 
Afbud: Remi Dyrborg Kehler (RDK) 
 

 

DAGSORDEN: 
 

1. Velkomst til den ny afdelingsbestyrelse, Morten Jensen 

2. Valg af ordstyrer 

3. Valg af referent 

4. Konstituering/valg af næstformand og kasserer 

5. Nyt/information fra formanden og ejendomsadministrationen 

6. Sager til drøftelse og beslutning 

a. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen - gennemgang, evt. ændringer. Bilag 1 

b. Underskrift af aftale mellem afdelingen og Trivselsklubben 

c. Videre proces omkring TV/antenne projektet 

d. Jorddepot mellem blok 5 og 6 

e. Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring køkkenet i festlokalet 

f. Byttecentral/vaskeri – videre proces, igangsætning 

g. Grillpladsen (erne), eventuelle nye tiltag, arbejdsgruppe 

h. Husorden/vedligeholdelses-/råderetsreglement(er) 

7. Planlægning og fastlæggelse af datoer/forløb af det videre arbejde – nyt regnskabsår, to 

afdelingsmøder, markvandring etc. 

8. Kassererens rapport, status fra Morten Jensen 

9. Indkommet post eller mail fra beboerne 

10. Eventuelt 
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REFERAT: 

 
 

Pkt. 1. Velkomst til den nye afdelingsbestyrelse, Morten Jensen 
 
Morten Jensen (MJ) bød velkommen til det første møde i afdelingsbestyrelsen efter 
afdelingsmødet d. 12. august og særligt velkommen til de nye medlemmer Bo Thaulov 
Nielsen, Jørgen Vero og Remi Dyrborg Kehler (afbud).  
 
MJ så frem til det kommende arbejde og meddelte at dagens indledende møde havde til 
formål at foretage en konstituering og afklare formalia i form af forretningsorden samt skabe 
et overblik over de igangværende og kommende arbejder og dermed planlægge og 
fastlægge datoer for den kommende tid. 
 
 
Pkt. 2. Valg af ordstyrer 
 
KM blev valgt. 
 
 
Pkt. 3. Valg af referent 
 
MJ blev valgt. 
 
 
Pkt. 4. Konstituering/valg af næstformand og kasserer 
 
Næstformand: CL blev valgt. Der var ikke andre kandidater. 
 
Kasserer: Ingen stillede i første omgang op som kasserer. Punktet tages op på næste møde. 
 
  
Pkt. 5. Nyt/information fra formanden og ejendomsadministrationen 
 
Formanden 

MJ meddelte, at referat fra afdelingsmødet d. 12. august 2015 vil blive omdelt til samtlige 

husstande først i uge 35. 

Projektleder Bente Heltberg, følgegruppen for Helhedsplanen, har meddelt, at 

Landsbyggefonden vil besigtige Mosegårdsparken i foråret 2016. Derefter starter 

sagsbehandlingen og eventuel støtte vil tidligst kunne forventes i 2020/2021. 

Der har meldt sig to interesserede mulige lejere af købmandsbutikken. Den ene ønsker at 

indrette et wellnesscenter og den anden at anvende lokalet som showroom for klaverer. Det 
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endelige anvendelsesformål vil blive tydeliggjort i lejekontrakten. Intet er afgjort endnu, men 

KAB arbejder videre med sagen. 

Ejendomsadministrationen 

BJD meddelte, at der er ansat to nye medarbejdere på ejendomskontoret. Taus Christensen, 

29 år, tiltræder 1/9-2015 som ny driftslederassistent og Tanja Andersen, 34 år, tiltræder 1/10-

2015 i en nyoprettet stilling som HK-assistent på deltid. Meddelelse herom vil blive opslået i 

samtlige opgange samt vaskeriet. Vi ønsker begge velkomne. 

BJD omdelte herefter til orientering og vejledning et Skema til afklaring af 

kompetencefordelingen mellem afdelingsbestyrelsen og driften herunder KAB. PBL omdelte 

endvidere en oversigt over igangværende og planlagte opgaver. Dette vil herefter løbende 

være en orientering og styringsredskab til afdelingsbestyrelsen og vil blive fremlagt på de 

kommende møder i bestyrelsen til eventuel drøftelse. 

 
Pkt. 6. Sager til drøftelse og beslutning 
 
a. Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 

 
Forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen tjener som bestyrelsens interne 
retningslinjer for dens arbejde. Den hidtidige forretningsorden blev gennemgået, 
drøftet og revideret. Ændringer vil blive indføjet og forretningsordenen vil herefter 
blive tiltrådt og underskrevet af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 
 
 

b. 
  

Underskrift af aftale mellem afdelingen og Trivselsklubben 
 
På afdelingsmødet den 26. maj 2015 blev aftale mellem afdelingen og 
Trivselsklubben fremlagt og vedtaget. Den nye aftale blev på 
afdelingsbestyrelsesmødet underskrevet af BSJ og MJ formænd for hhv. 
Trivselsklubben og afdelingsbestyrelsen. 
 

c. Videre proces omkring TV/antenneprojektet 
 
Der har gennem en periode været arbejdet med at finde en anden og bedre løsning 
på TV/antennesituationen i Mosegårdsparken. MJ ønskede, at processen med dette 
arbejde køres hurtigt videre, så forslag til løsninger kan fremlægges for beboerne i 
en overskuelig fremtid. JV og MJ arbejder videre med opgaven og punktet tages op 
på det førstkommende møde i afdelingsbestyrelsen. 
 
CL bad om at det indstilles til organisationsbestyrelsen, at der fremover søges 
etableret internetforbindelse i samtlige lejemål. 
 
JD meddelte, at han ikke længere deltager i arbejdet omkring TV/antenneprojektet. 
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d. Jorddepot mellem blok 5 og 6 

 
Ved gravearbejder blandt andet ifm. etablering af de nye grillpladser samt ved 
gavlen ved nr. 76 er den overskydende jord midlertidigt blevet deponeret på området 
mellem blok 5 og 6. En bortkørsel af jorden vil koste i størrelsesorden 40.000 kroner.  
 
PBL fremkommer på næste møde med forslag til alternativ placering af jorden på 
vores område. Samtidig besluttedes det, at afdelingsbestyrelsen og driften drøfter en 
samlet løsning for området mellem blok 5 og 6 ifm. markvandringen ult. april/primo 
maj 2016. 
 

e. 
  

Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring køkkenet i festlokalet 
 
Der har været rejst kritik af det nuværende køkken i festlokalet på Stolpehøj 61 og 
på afdelingsmødet den 26. maj 2015 blev det vedtaget at afdelingsbestyrelsen skal 
arbejde videre med forslag til ændringer af køkkenet, så det får en bedre 
funktionalitet end hidtil. CL påtog sig på mødet at arbejde videre med processen. 
 

f. Byttecentral/vaskeri – videre proces/igangsætning 
 
Det er tidligere besluttet at etablere en byttecentral på vaskeriet. Arbejdet har 
imidlertid afventet lægning af nye fliser og maling af vaskeriet. CL/PBL arbejder 
videre med opgaven. 

 
g. Grillpladsen (erne), eventuelle nye tiltag, arbejdsgruppe 

 
Evaluering af den nye fælles grillplads samt de nye mindre grillpladser 
(funktionalitet/beplantning) tages op på et senere møde. 
 

h. 
  

Husorden/vedligeholdelses-/råderetsreglement (er) 
 
Husorden og de nævnte reglementer bør gennemgås og eventuelt revideres mhp. at 
gøre dem mere brugervenlige, operationelle og administrerbare. Dette bringes op på 
et senere møde som særskilt punkt. 
 

 
Pkt. 7. Planlægning og fastlæggelse af datoer/forløb af det videre arbejde – nyt 
regnskabsår, to afdelingsmøder, markvandring etc.. 
 
På afdelingsmødet blev det besluttet dels at rykke regnskabsåret, så det frem over følger 
kalenderåret samt at der skal afholdes to afdelingsmøder hhv. et regnskabsmøde og et 
budgetmøde. 
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Regnskabsmødet skal jf. vedtægterne afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning. 
Ideelt afholdes regnskabsmødet ult. maj 2016. Indkomne forslag fra beboerne samt valg til 
afdelingsbestyrelsen og repræsentantskabet skal behandles på regnskabsmødet. 
 
Budgetmødet skal afholdes senest 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse. Af hensyn til 
budgettets vedtagelse skal budgetmødet afholdes primo september 2016. 
 
Budget 2017 skal færdiggøres inden udgangen af juni (aht. sommeren/ferie) 
 
Markvandring som oplæg til budgettet bør foretages ult. april/primo maj. 
 
Budgetforslag udarbejdes (KAB/drift) i løbet af maj. 
 
Budgetmøde (KAB/drift/afd.best.) ult. maj 
 
Repræsentantskabsmøde (ordinært) skal afholdes inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning 
dvs. inden udgangen af juni. Ideelt set ult. maj. Dette er relevant for samtlige medlemmer af 
afdelingsbestyrelsen samt suppleanter, der alle er medlem af repræsentantskabet. 
 
Der er endnu ikke sat dato på nogen af de ovenstående møder, da der i processen skal tages hensyn 
til en række andre møder. 
 
Afdelingsbestyrelsesmøder er hidtil afholdt sidste torsdag i hver måned på nær i juni/juli. Christine 
Langer ytrede ønske om at ændre denne praksis. Det blev vedtaget fremover at afholde ordinære 
møder i afdelingsbestyrelsen anden tirsdag i hver måned. Samtidig blev det besluttet at ændre aften 
åbningstiden på ejendomskontoret fra torsdage til tirsdage kl. 17 – 18 hver uge, første gang tirsdag d. 
8. september 2015. 
 
De kommende møder i afdelingsbestyrelsen vil i 2015 blive hhv. 
 
Tirsdag d. 8. september 2015 kl. 18.00 
Tirsdag d. 13. oktober 2015 kl. 18.00 
Tirsdag d. 10. november 2015 kl. 18.00 
Tirsdag d. 8. december 2015 kl. 18.00 
 
 
8. Kassererens rapport, status fra Morten Jensen 
 
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  
 
Som følge af afdelingsmødet d. 26. maj 2015 udarbejdede MJ en samlet opgørelse for den 
afgåede bestyrelse og fremsendte denne til KAB. Meddelelse herom er sendt til bestyrelsen. 
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På konto 119 – 4001, Bestyrelsens rådighedsbeløb, er indestående pr. 20. august 2015 kr. 
24.184,18. Der har kun været indkøbt kaffe samt forplejning til dagens møde, kr. 244 siden 
den fremsendte opgørelse efter afdelingsmødet d. 26 maj 2015. 
 
Konto 119 – 3000, Tilskud til fester (tidl. beboeraktiviteter)  
Status pr. 20. august 2015 er, at saldoen på konto 119 – 3000 er kr.7.581,25 til resten af 
året. Det samlede budget på kontoen udgør kr. 15.000 og der er forbrugt halvdelen i alt kr. 
7.418,75. 
 
Ansøgning om midler til beboerrettede aktiviteter skal også fremover sendes til 
afdelingsbestyrelsen – gerne i god tid. Disse vil blive behandlet løbende på de angivne 
datoer for afdelingsbestyrelsens møder. 
 
 
9. Indkommet post eller mail fra beboerne 
 
Der er indkommet en mail vedr. status på jorddepotet mellem blok 5 og 6. Dette punkt blev 
behandlet på dette møde. 
 
Der var ikke modtaget post. 
 
 
Pkt. 10. Eventuelt 
 
Der blev ikke behandlet punkter under eventuelt. 
 
 

Punkter til mødet tirsdag den 8. september 2015 kl. 18.00 skal være 
formanden i hænde seneste tirsdag den 1. september 2015 kl. 18.00. 
 
 
Mødet sluttede kl. 21.20 
 
 
 
 
Morten Jensen,  
Formand for afdelingsbestyrelsen 
 


