
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 8. august 2022. kl. 19.00 
Referent: Kasper 
Til stede: Kasper, Mette, Øystein, Ulla, Toke, Lisbeth, Christian 
Afbud: Nynne 
Besøgende: Ingen 
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende Ingen 

1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2 Godkendelse af seneste 
referat 

Godkendt 

3 Administration 
- Ekstern revisor 
 
 
 
 
 
 
 

 
- En forening som Mozart er ikke forpligtet til at have ekstern revisor til at 

godkende sine regnskaber, men det har vi haft tradition for i Mozart i mange 
år. Bestyrelsen har derfor haft til drøftelse, om vi fortsat skal benytte os af 
dette. Det der taler i mod, fortsat brug af ekstern revisor er, at vi kan spare 
den årlige udgift som pt. er ca. 10.000 kr. Det der taler for er, at vi for denne 
trods alt beskedne udgift fastholder et par ekstra øjne på regnskabet.  
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi indtil videre beholder den eksterne 
revision til at supplere vores skarpe interne revisorer. 

3 HOFOR  De er ved at være færdige efter fjernvarmarbejdet. Der er få udeståender. 
Hegnene om boldbanen laves snart (jf. sms fra Maj). Området bag butikken er 
tømt. Desuden mangler der at blive fulgt op på en fejl et sted i Havebyen, hvor 
det kolde vand er for varmt. Endelig er der ved at blive lagt fjernvarme ind i nr. 
56. Derfor er vejen spærret for biler indtil de er færdige.  

4 Sommerfest den 27. august  Der er godt gang i planlægningen af festen den 27. august. Der er både 
konkurrencer, dj, bar, hoppeborg, ansigtsmaling og meget andet.  
Husorkesteret spiller også et lille sæt.  
Baren kommer til at fungere med klippekort. Betaling sker KUN med Mobilepay. 
Vin til maden tager man selv med. 
 
Så er der fest! 

5 Byggeregler Procedurerne for, hvad man skal gøre som beboer i Mozart, når man skal 
ombygge, tilbygge, nybygge o.lign. bliver taget op og gennemgået på den 
kommende generalforsamling. 
  
Det er lokalplan nr. 430 for Mozart og Frederikshøj, der regulerer bebyggelsens 
omfang, placering og udtryk. Dog er der enkelte elementer, som reguleres af 
bygningsreglementet, herunder regler vedr. brand. 

6 Medieconverterne 
(Internetboksene) i egne 
huse 

Medieconverterne (boksene på væggen, hvor I har internet og evt. antennestik) 
i de enkelte huse er ens egen ejendom. Du skal derfor - hvis den går i stykker - 
selv tage kontakt til Dansk Kabel TV.  

7 Evt.  

8 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder afholdes den 1. mandag i måneden kl. 19. Næste møde er den 
5. september kl. 19.00. 

 


