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Afdelingsbestyrelsen 

Mosegårdsparken 

Stolpehøj, 2820 Gentofte 

REFERAT af  

Afdelingsbestyrelsesmødet nr. 7 

den 11. juni 2019  

kl. 17.00-19.15 I bestyrelseslokalet 

Fremsendt den: 12.06.2019 

Til stede: Ole Lund Petersen (OLP) formand, Jesper Dalhoff (JD), Hanne M Olsen (HMO), 

Hanne G. Jørgensen (HGJ), Christine Langer (CL) 

Ejendomskontoret: Per Buch-Larsen (PBL) 

 

Gentofte Kommune deltager fra kl. 18.00 med: 

Ida og Mustapha (boligsocial medarbejder) 

Pernille (leder af SSP og af de boligsociale medarbejder) 

Naja (boligsocial medarbejder) 

Nanna Cecilie Helsted, (udviklingskonsulent) 

Steen Bager, Børne og familiechef. 

Martin,  

 
Afbud:  

 

 REFERATET udsendt den:     
1 Ordstyrer HGM    
2 Referent OLP    
3 Godkendelse af dagsorden godkendt    
4 Referat af mødet nr. 6 godkendt    

       
5 Nyt fra formanden  

 Afdelingsmødet Afventer referat 

 

Møde med Gentofte Kommune 
om den boligsociale indsats 

Mødet var et ønsker fra GK hvor de ville 
fortælle om deres ideer for fremtiden samt de 
nye ansættelser. Herefter en drøftelse omkring 
tiltag som kommunen påtænker samt de tanker 
og ideerne afdelingsbestyrelsen kunne have. 
 

6 

Information fra 
ejendomsadministrationen 
PBL/AB 

  

 Nye affaldsbeholdere Afventer svar fra entreprenør 

 
Legepladsen Ege sveller indkøbes pris ca. 20.000 kr. til 

renovering af lejepladsområdet. 

 Grill Indkøbes, forslagsstiller kontaktes (Jesper) 

 Arbejdsplan Blev fremlagt af Per 

 Garagetage Vi prøver endnu engang at drøfte grønne tage  
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Afdelingsbestyrelsen 

Mosegårdsparken 

Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 Beskæring af nabotræer Vi indgår ikke i beskæring af træer pga fugle,  

 Ansøgninger til den ledige stilling 36 ansøgere der udvælges 6 

7 Sager til beslutning  

 Sankt Hans Bevilget kr.: 3000,00  

 hotelværelser Drøftelsen udsættes til næste møde 

 

Nedsættelse af grønt udvalg HMO, tovholder, beskæring, plantekasser, 
blomsterne græsplæner. 

8 Beboere aktiviteter  

 Tørregård Hvad gør vi? Anders og Per: blev det besluttet 
at det skulle udarbejdes/etableres?  
 
OLP læste op af referatet som var 
underskrevet, men som endnu ikke var 
mangfoldiggjort. Her fremgik det 
”tilkendegivelse af, at afdelingsbestyrelsen 
sammen med driften og forslagsstiller finder en 
løsning for etablering af tørreplads” 
Jesper D var ikke enig i denne formulering og 
gav udtryk for, at det ikke var besluttet. 
 

9 Evt. kurser  

   
10 Kasserens rapport 

Foreningskontoen 
 

  
   

   

   
11 Eventuelt Næste møde den 6. august kl. 18.00 

 

Referatet godkendt den 26. juni 2019 


