
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 3. oktober 2022. kl. 19.00 
Referent: Kasper 
Til stede: Kasper, Ulla, Toke, Lisbeth, Christian, Nynne, Øystein 
Afbud: Mette B. 
Besøgende: Maren og Pia / Vejgruppen 
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende Pia og Maren / Trafikgruppen (Se under ”Status”) 

1 Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2 Godkendelse af 
seneste referat 

Godkendt 

3 Opfølgning  

4 Administration Ikke noget nyt 

5 Indbakke 
1. Ansøgning fra 

Energigruppen 

 
1. Energigruppen har ansøgt bestyrelsen om at tage stilling til, om HF Mozart kan indgå i 

energifællesskabet som aktør. Baggrunden er, at ansøgningen til Energistyrelsen bl.a. 
vurderes ud fra antallet af aktører, der bidrager til fællesskabet; jo flere aktører, des 
flere point – og dermed bedre chancer for at komme videre i ansøgningsprocessen.  
Konkret ansøger Energigruppen bestyrelsen om: 

o at HF Mozart lægger lokaler til møder ifm. energifællesskabets møder 
o at HF Mozart bidrager økonomisk med 2000 kr. til afholdelse af 

infoarrangement om projektet. 
 
Bestyrelsen godkender begge punkter og udtrykker i øvrigt sin positive indstilling til 
projektet, som forhåbentlig kan bidrage til både besparelser og bæredygtighed.  

5 Status og grupper 
1. Energigruppen 
 
 
 
2. Webgruppen 
 
 
 
 
 
 
3. Vejgruppen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ulla orienterer om Energigruppens arbejde og kunne bl.a. også fortælle, at der er 

meget….energi i gruppen, som har højt arbejdstempo qua den snarlige 
ansøgningsfrist til Energistyrelsen om at etablere et energifællesskab. 

 
2. Ulla orienterer at webgruppen stadig består af Kiki, Ulla, Nana og Lars G. Nysgerrige 

og interesserede Mozartere kan altid melde sig, hvis de vil være en del af gruppen. 
Ulla er ved at finde en ekstern rådgiver, som kan hjælpe webgruppens medlemmer 
med at udføre hvervet som hjemmesideforvaltere. (Bestyrelsen gav tilsagn om 10.000 
kr., på bestyrelsesmødet i juni måned, som gruppen kan bruge til ekstern hjælp til 
gruppens arbejde). 

 
3. Pia og Maren kom til mødet og gjorde status på Vejgruppens arbejde. Der er plantet 

nye blomster mv. i krybberne på C-gangen. Der er også sat reflekser på krybber og på 
bordet ved legepladsen. Gruppen arbejder videre og har ideer på både den korte og 
den lange bane. Lige nu er der fokus på at gøre det mulige, på kort sigt, som ikke 
koster for meget, og ikke er for stationært, så noget af det kan genbruges, når vejene 
på et tidspunkt bliver udbedret (dette kan ikke ske før vi ved mere om 
(tids)udsigterne for den eventuelle regnvandskloak). Vejgruppen kunne også fortælle 
at tiltagene på C-gangen generelt har hjulpet på hastigheden, men at der stadig er 
fartbøller (typisk bude o.lign.)  

 
Vejgruppen ansøger bestyrelsen om 15.000 kr. til at forestå det videre arbejde med at 
sikre vores interne veje bedst muligt, herunder bl.a. bump på hovedgaden (C-gangen). 
 
Bestyrelsen godkender dette og bevilger 15.000 kr. til det videre arbejde 

 



4. Forslag til ny 
boldbane fra en 
gruppe børn 
 
 
 

5. Klubhus 
 
 
 
 
6. Københavns 

Kommune 

4. Mette B. har orienteret om at en gruppe børn i Mozart har noget input/ideer til en 
kommende renovering af boldbanen.  
 
Bestyrelsen drøftede dette kort, men besluttede at tage det op på bestyrelsesmødet i 
november igen, når Mette er med og kan kvalificere punktet. 

 
5. Kasper orienterede at Kim og ham arbejder videre på at få Klubhusets byggesag. De 

har kontakt med en rådgiver, som kigger byggesagen igennem og kommer med et bud 
på, hvad der mangler for at huset kan godkendes, og om de kan assistere med 
opgaven. 
 

6. Der er ikke noget nyt fra Københavns Kommune. Kasper og Martin skal til statusmøde 
med Knud Foldschack den 3. november. 

6 GF den 2. 
november kl. 18.30 

Efterårets generalforsamling er mandag d. 28. november kl. 18:30 
Dagsorden mm. udsendes senest mandag d. 21. november.  
 
Indkaldelse udsendes den 28. oktober, sidste frist for indlevering af forslag er den 14. 
november og dagsorden mv. udsendes den 21. november. 
 
Hvis I har spørgsmål til noget vedr. generalforsamlingen eller brug for hjælp til at 
udarbejde et forslag eller lignende, så tag endelig fat i en fra bestyrelsen.      

7 Evt. 
1. Sommerfest / 

Evaluering 
 
2. Halloween 

 
1. Sommerfestgruppen har mødtes og evalueret på årets fest. Økonomisk lander festen 

på samme niveau som sidste år.  
 
2. Husk at der er halloween den 30. oktober - også i Mozart. Det bliver uhyggeligt, på 

den hyggelige måde. 

 Dato for næste 
møde 

Bestyrelsesmøder afholdes den 1. mandag i måneden kl. 19. Næste møde er d. 7. 
november, kl. 19.00 

 

Huskeliste: 


