
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 13. juni 2022. kl. 19.00 
Referent: Øystein 
Til stede: Kasper, Mette, Christian, Øystein, Ulla, Nynne, Toke, Maj 
Afbud: Ingen 
Besøgende: Ingen 
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende Ingen 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af seneste 
referat 

Godkendt 

3 Generalforsamling 28/4-2022 Referatet er sendt ud og vi kan derfor forholde os til det. Referatet bliver lagt 
på hjemmesiden af redaktionsgruppen. 

4 Administration (Jakob) Jakob har et bud på, hvordan vi kan undgå strafrenter på indestående. Kasper 
taler med Jakob. Kort fortalt drejer det sig om at benytte foreningens 
skattekonto. Det er en anvendt metode. Det er ikke meningen med en 
skattekonto, men det er heller ikke ulovligt. 
Beslutningen er, at vi afventer ca. en måned, før Jakob og Kasper evt. flytter 
pengene i sommerferien.  
(siden mødet er denne mulighed blevet lukket fra centralt hold. Man kan 
måske også forvente at negative renter snart er et overstået kapitel). 

5 Klubhus Efter dialog med kommunen, gennemgås byggetilladelsen minutiøst, således 
at alle punkter, der skal være opfyldt, er 100% i orden, ved en fornyet 
gennemgang af sagen. Det er bl.a. blower door test. Det er stadig troen, at KK i 
sidste ende godkender huset på daværende vilkår. 

6 HOFOR Status på afslutning af projektet. Der har været møde med HOFOR og NCC om 
de afsluttende arbejder, onsdag den 8. juni, hvor Kasper og Jane deltog.  
Der er en del mindre arbejder, der skal laves. Herunder afslutning af 
byggestrøm, materialer, bump, sten, fiberkasse etc. 
Kasper og Jane måler op i morgen og sætter streger på asfalten. 
Der arbejdes fortsat ihærdigt på at få færdiggjort. 

7 Parkering Vi er blevet kontaktet af Frederikshøj om et evt. samarbejde om p-vagter. De 
har kontakt til et selskab, som sandsynligvis skal stå for at kontrollere p-
pladserne hos dem. Kasper har kontaktet Nana desangående. 
Vi arbejder videre med Frederikshøjs ide om P-vagter. 

8 Hjemmeside På vegne af redaktionsgruppen gav Ulla en kort statusopdatering og foreslog 
samtidig på gruppens vegne, at redaktionsgruppen kan råde over et beløb til 
drift af hjemmesiden, herunder en form for "klippekort" til ekstern 
professionel assistance. 
Gruppen kikker efter en yngre person, som kan være til hjælp med 
hjemmesiden. 
Bestyrelsen har besluttet at hjemmesidegruppen kan bruge 10.000 kr. om året 
til div. udgifter. Jakob opretter en konto til formålet, så det fremgår tydeligt af 
regnskabet. 
Tages op til revision om et år. 

9 KK Ikke noget nyt endnu 

10 Korte punkter 

• Storskraldscontainer 
 

 
 

• Skrænten ved 
Frederikshøj 

 
 
 
 

 

• Storskraldscontainere udfases, for at opfordre til mere kildesortering. Se 
vedhæftede brev fra TMF/KK. Alternativ udnyttelse af arealet kunne være 
et fælles værksted. 
Der kunne også laves et skraldesystem bag butikken. 

• Kasper har været på besigtigelse med Cathrine Teichert fra ”Ebbe 
Dalsgaard A/S”, som vil udarbejde et tilbud på etablering af støttemur. Der 
har været møde søndag den 12. juni med bestyrelsen fra Frederikshøj, 
hvor vi gennemgik de to modtagne tilbud; ét fra Ebbe Dalsgaard A/S og ét 
fra Lars Voss. Kasper og Martin deltog fra Mozart. Peter og Ingrid fra 
Frederikshøj. På kort sigt anbefaler vi en støttemur bestående af 



 
 

 
 

 

• Sommerfest /Christian 
 
 

• SMS’er 

færdigstøbte elementer (Dansten). Denne løsning kan udbygges senere, 
når/hvis muren skal forlænges. Den senere løsning skal etableres ved at 
det nedsættes en gruppe fra begge haveforeninger, som så deles om den 
fremtidige omkostning. Der er en god dialog for øjeblikket. 

 

• 105 voksne og 35 børn er indtil videre tilmeldt, den 27.august. Udvalget 
arbejder videre med opgaven jf. generalforsamlingen. 
 

• Maj´s SIM-kort blev spærret for ca. en måned siden på grund af de mange 
udsendte sms’ere. Foreningen har allerede et sms- system som evt. kan 
benyttes fremover. Kasper og Maj kikker på sagen og kommer med et bud 
på næste møde. 

11 Indbakke Ingen. 

12 Evt. • Kasper og Martin var til Knud Folchaks reception ifm. 75års fødselsdag. 

• Ulla bliver bestyrelsens kontaktperson til Miljøgruppen. 

13 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder afholdes den 1. mandag i måneden kl. 19. Næste møde er 
dermed den 1. august kl. 19.00, da bestyrelsen holder sommerferie i juli. 

 


