
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 9. maj 2022. kl. 19.00 
Referent: Kasper 
Til stede: Kasper, Øystein, Ulla, Nynne, Toke 
Afbud: Mette og Christian som bestyrelsesmedlemmer.  Lisbeth og Maj som suppleanter 
Besøgende:  
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende Ingen denne gang 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af seneste 
referat 

Udsat til næste møde. Vi fik ikke drøftet det. 

3 Generalforsamling 28/4-2022 Bestyrelsen talte kort om generalforsamlingen, men venter med at drøfte det 
mere udførligt til næste møde, når referatet forelægger. Men bestyrelsen har 
noteret en række opmærksomhedspunkter, som vi husker til næste GF i 
november måned. 

4 Korte punkter 

• Fibernetkasse ved nr. 72 
 
 

• Fibernetkasser på hjørnet 
ved hovedvejen og nr. 46 
 
 

• Pæretræ ved nr. 53 

 

• Vi har fundet synderen ift. skaden på fibernetkassen ved nr. 72 Det viste 
sig i sidste ende, at Hofor var ansvarlige. De sørger dermed for at det 
bliver lavet og vi sparer 20.000 kr. 

• Endnu en påkørsel af kasserne. Vi ved til gengæld ikke hvem der har kørt 
på disse. Desværre står alle kabelkasserne meget tæt på krydsene. Det gør 
dem mere udsatte. De er ikke sådan at flytte rundt på, men pladsdamerne 
har en plan til arbejdsdagen, så de bliver mere synlige. 

• Det påkørte pæretræ erstattes. Processen er i gang. 
 
Ikke flere påkørsler i denne omgang. 

6 Indbakke Vejgruppen har orienteret om deres kommende arrangement. Kasper 
kontakter gruppen og får lidt flere detaljer. 

7 Evt. • Husk at der er hjælp at hende ift. at komme på den nye hjemmeside. Det 
er onsdag 11. kl. 17-19 i Klubhuset. Så har du brug for hjælp til at komme 
på så mød op. Husk at medbringe din bærbare, hvis det er nødvendigt for 
dig. 

• Husk vejgruppens arrangement søndag den 15. maj kl. 13-17 

• Husk arbejdsdagen den 22. maj kl. 11-16 

8 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder afholdes den 1. mandag i måneden kl. 19. Næste møde er 
dermed den 6. juni kl. 19.00  

 

Huskeliste og noter: 


