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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

 REFERAT 

Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 1 den 15. januar 2019, 
 
Tid: Kl. 18.00 – 21.30 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61. 1 sal 
 
Til stede: 
Ole Lund Petersen (formand) Hanne G. Jørgensen, kasserer (HGJ) Jesper Dalhoff (JD) Christine 
Langer (CL) Hanne M Olsen, (HMO) 
 

Ejendomskontoret: Per Buch Larsen (PBL) 
 
Fremsendt den 20. januar 2019 kl. 17.21 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Referat af møde nr. 9 – endelig godkendelse og underskrift. Godkendt den 27. december 

2018 iht. forretningsordenen. 

5. Nyt fra formanden:  

Nedrivning del af Ikea 

Flytning af mødet den 12.02. til den 05.02? 

Festlokalet og inventar 

”Trivselsklubben” lokale i kælderen 

Persondataforordningen, bilag 

Festlokalet og Midtpunktet 

Midtpunktet og vinduer. 

6. Information fra ejendomsadministrationen, PBL/AB 

Farvevalg til tagplader, garager 

Statusrapport PBL 

7. Sager til drøftelse og beslutning 

HGJ: Ændring af forretningsordenen under §7 3 afsnit, afslutning på mødet senest 21.30 evt. 

ændres. 

OLP: Ændring af forretningsordenen under §5 2. afsnit: Punkter til dagsordenen skal være 

formanden i hænde 2 dag før udsendelse af dagsordene. 

OLP: Skiltning Midtpunktet 

8. Beboeraktiviteter:  

9. Kurser 

10. Kassererens rapport, 

11. Post eller mail fra beboerne, 
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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

12. Punkter til næste mødes dagsorden 

 

 

Ad. 1: Jesper Dalhoff 

Ad. 2: Olp 

Ad. 3: Dagsordenen blev godkendt 

Ad. 4: Referatet nr. 9 var godkendt den 27. december 2018 

Ad. 5: Nyt fra formanden 

a) Ikea skal til at nedrive nogle bygninger, der hvor der i dag er overdækket p-pladser. 

b) Afdelingsbestyrelsesmødet i februar flyttes til den 20.2.2019 kl. 18.00. Per kan ikke deltage, vi 

forventer Driftschef Anders Brøgger møder. 

c) Festlokalet: Bestyrelsen gennemgik møbleringen, man ønsker ikke at ændre på ,at der er 

kommet to nye sofaer, som ikke umiddelbart indgår i den stil, der hidtil har været. OLP og 

HMO kommer med forslag til udsmykning. 

d) Kælderlokalet i den gamle ”Trivselsklub”. Afdelingsbestyrelsen konstaterede at der ikke var 

ryddet op som aftalt efter Trivselsklubbens nedlæggelse, hvorfor vi stod med et billardbord 

som skulle have være fjernet. Vi sørger nu for at dette fjernes og rummet fremstår som 

ryddeligt. Pokaler der står i skabe, pilles ned og sætte i bestyrelseslokalet indtil videre. Der vil 

sener blive tage stilling til, om de skal ophænges i vores festlokale. 

e) Persondataforordningen: Da Mosegårdsparken har sin egen hjemmeside, har vi udarbejdet en 

privatpolitik, som lever op til Persondataforordningen for at tydeliggøre, hvordan vi forholder 

os til oplysninger, vi får fra beboerne og lever op til lovgivningen.  

f) Festlokalet og Midtpunktet: Pigegruppen har fået mulighed for, en gang om uge at benytte 

festlokalet til deres danseundervisning under kyndig ledelse af Kristina. De sørger for at rydde 

op efter sig og underrette Per (ejendomskontoret) de dage de benytter lokalet. 

g) OLP fremlagde forslag til udsmykning af Midtpunktets vinduer. Mødet blev enig om at der 

skulle opsættes skiltefabrikkens forslag i det ene vindue og en ”galge” hvor der står 

”Midtpunktet”. Derudover en tekst på ejendomskontoret nederste vindue med grøn tekst 

MOSEGÅRDSPARKEN, Ejendomskontoret. Martin J. Kontaktes for endelig godkendelse af 

udsmykning i Midtpunktet. 

Ad. 6: Information fra ejendomsadministrationen 

a) Garagetage. Per fremlagde farveprøver og det blev besluttet at Per får nogle fysiske plader, 

som vi herefter vælger farven ud fra, når der er et aftaleforhold med en håndværker. 

b) Per gennemgik statusrapporten for arbejdsopgaver. 

c) Markvandringen blev besluttet at afholde den 9. april 2019 kl. 18.00 

Ad. 7: Sager til drøftelse og beslutning 

a) Ændring af forretningsordenen §7, 3. afsnit: Mødet skal slutte seneste kl. 21.00. 

Dagsordenspunkter, som …. Vedtaget. 
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Afdelingsbestyrelsen 
Mosegårdsparken 
Stolpehøj, 2820 Gentofte 

b) Ændring af forretningsordenen §5, 2. afsnit:  

Dagsordenen sendes til alle, der skal deltage i mødet. Punkter til dagsordenen skal være 

formanden i hænde 9 dage før indkaldelsen fremsendes til afdelingsbestyrelsen. Materialet til 

dagsordenspunkterne skal sendes sammen med dagsordenen …….. Vedtaget. 

Ad. 8: Bestyrelsen fortsætter med at støtte mandagsaktiviteten i Midtpunktet. 

Ad. 9: Intet 

Ad. 10 Kassererens fremlagde vores regnskab for rådighedskontoen. Det fremgår at vores 

kassebeholdning pr. 31.12.2018 er kr. 21.833,37. Regnskabet fremsendes til KAB. 

 

Forretningsorden vedlagt 
 

 
Mødet sluttede kl. 20.00 
 
Ole Lund Petersen, referent/Formand 

 
 


