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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

Fremsendt den 18. december 2018 
 

REFERAT 
Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 9 den 18. december 2018, kl. 18.00 – 20.15 
 
Til stedet: Formand Ole Lund Petersen (OLP), Jesper Dalhoff (JD) Hanne M. Olsen 
(HMO) Christine Langer (CL) 
Fra Ejendomskontoret: Per B. Larsen (PBL)  
Afbud: kasserer Hanne G. Jørgensen (HGJ) 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61. 1 sal 
 
Fremsendt:  
 

DAGSORDEN 
 
Mødet startede med en rundvisning i forskellige ledige kælderrum, hvor der i dag er 
forskellige former for opbevaring. Der tages kontakt til Vangedes Venner, som bedes tømme 
deres rum. Andre lokaler vil blive tømt og tilbudte lejerne som bi-lejemål. Der hvor vi finder 
effekter af værdi og hvor tilhørsforholdet kan erkendes, kontakter vi vedkommende. Det 
tidligere lokale som trivselsklubben havde, fik vi drøftet forskellige muligheder. 

Er der beboere, som har ideer til benyttelse af ledige kælderrum til beboeraktiviteter, bedes 
man henvende sig til ejendomskontoret, som vil sørge for at viderebringe eventulle, ønsker til 
afdelingsbestyrelsen. 

  

 
1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Referat af møde nr. 8  
4. Nyt fra formanden:  

a) Nymosehave 
b) Midtpunktet og YouSee samt parknet tilmelding 

Renovering af Midtpunktets lokaler. 
c) Festlokalet og inventar samt beboeransvarlig 
d) Hækplanter: Hvilke skal være gennemgående i Mosegårdsparken. (bøg?) 

 
5. Information fra ejendomsadministrationen, PBL og AB 

a) Grønne tage garager 
b) Bede langs med Stolpehøj 32-70 
c) Hække, hvem planer nyt når de gamle er gået ud? 

6. Sager til drøftelse og beslutning 
a) Forslag til Møder i 2019: 
Afdelingsbestyrelsesmøder den: 15.01 – 12.02 – 16.04 – 14.05 – 11.06 – 10.09 – 
24.09 
28. maj 2019 regnskabsmøde/afdelingsmøde 
17. september 2019 budgetmøde/afdelingsmøde 
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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

b) Hele afdelingsbestyrelsen: 1 weekend Emne: ”Byggeopgaver og 
afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver” afholdes af KAB i festlokalet. 

7. Beboeraktiviteter:  
8. Kassererens rapport, 
9. Post eller mail fra beboerne 

• En beboer har fremsendt brev om garager 
10. Punkter til næste mødes dagsorden 

Persondataforordningen KAB/OLP 
11. Eventuelt 

 

Ad. 1. Ordstyre (CL) Referent (OLP) 
Ad. 2. Referatet nr. 8 er godkendt iht. forretningsordenen. 
 
Ad. 4 Nyt fra formanden:  
 

a) Nymosehave: For at benytte motionsrummet skal beboren have en tilknytning til 
Idehuset eller på anden vis tilknytning til Nymosehave. Man skal tage kontakt til Pia 
Ramsgaard og aftale nærmere. 

b) Midtpunktet: Der arbejde på tilslutning af Tv-signal og internet.  
c) Festlokalet og Inventar: Det blev besluttet, at Karina står for det praktiske omkring 

køkkeninventar, der trænger til udskiftning. Gert fra ejendomskontoret har sammen 
med Karina gennemgået køkkeninventaret og der skal indkøbes for ca. 10.000 kr. 
Gryder og kasseroller afventer vi at indkøbe, da vi på et tidspunkt skal have set på 
komfuret, der er nedslidt. Da Karina har gjort et godt stykke forarbejde, arbejder hun 
videre med indkøbene sammen med ejendomskontoret. Ejendomskontoret sørger 
stadig for vedligeholdelse og reparation af bygningsdele samt borde og stole. Det 
køkkeninventar som udskiftes tilbydes Midtpunktet. 

d) Hækplaner ved blokkene er bøgehække, dvs. plantes der nyt, er det bøgehække.  
 

Ad. 5 Information fra ejendomsadministrationen, PBL og AB 
 

a) Det blev besluttet at grønne tage udsættes ind til videre. Tagene på garagerne i blok 
1 og 2 repareres i indeværende budget. Farven på taget vil være sort. Prisen er ca. 
kr.: 80.000. Farvevalget tages op på næste møde. 

b) Bedene ændres pt. ikke. Der sørges for løbende studsning og vedligeholdelse. 
c) I de situationer hvor hækkene ved rækkehusene er gået ud, vil Mosegårdsparken 

sørge for nyplantning med den samme type hækplanter (liguster). Vi skal i fremtiden 
se på et haveregulativ og beslutte, hvad vi stiller op med Invasive arter. 

 
Ad. 6 Sager til drøftelse og beslutning 
 

a) Fremtidige afdelingsbestyrelsesmøder i 2019: 
15/01 – 12/02 – 12/3 – 16/04 – 14/05 – 11/06 – 10/09 – 24/09, der kan ske 
ændringer, men mødetiden er fra kl. 18.00 – 21.30 
28/05 Afdelingsmøde/regnskabsmøde – 17/09 Afdelingsmøde/budgetmøde, 
ændring kan forekomme. 

b) Da Mosegårdsparken og GE skal i gang med nybyggeri og med en helhedsplan, blev 
det besluttet at arrangere et weekendkursus for afdelingsbestyrelsen, 
repræsentantskabet og organisationbestyrelsen med emnet ”Byggeopgaver og 
afdelingsbestyrelsens rolle og opgaver” Afholdes af KAB i vores festlokale. OLP 
aftaler nærmere med KAB. 
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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 
Ad. 7 Beboeraktiviteter 
Midtpunktet: Der er fortsat gang morgenmadsaktiviteten, hvorfor afdelingsbestyrelsen 
fortsætter med at støtte aktiviteten. 
Juleaktivitet: lørdag den 8. december var der julehygge i festlokalet. Arrangementet forløb 
fint, og Vangedes forretninger havde sponsoreret med gaver til både børn og barnlige sjæle.  
Tak til de beboere, som stod for dette. 
 
Ad. 8 Kassererens rapport, 
 
Da Hanne havde meldt afbud, kunne OLP oplyste at vores kassebeholdning d.d. er kr.: 
22.243,87 
 
Ad. 9 Post eller mail fra beboerne: 
 
En beboer har ønsket at få indlagt strøm i sin garage. Beboren er henvist til 
ejendomskontoret for at aftale det fornødne. 
 
Pkt. 10 Punkter til næste mødes dagsorden 
OLP kommer med et oplæg omkring Persondataforordningen, som har være igennem KAB´s 
juridisk afdeling. 
 
Pkt. 11 
OLP fortsætter med at udarbejde ”Beboerinformation fra formanden” indtil videre. 
 
 
 
Godkendt den 27. december 2018 kl. 19.04 iht. forretningsorden. 
 


