
 

Bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 7. februar 2022. kl. 19.00  (velkomst til nye beboere kl. 18.30). 
Referent: 
Til stede: Kasper, Nana, Martin, Mette, Urd, Christian, Mette og Ulla 
Afbud: 
Besøgende:  

• Anne ift. Klubhus og Vandgruppe.  

• Nye beboere, Maria/Eske i nr. 71 kommer til velkomst og underskrift af medlemsaftale. 

• Ny beboer, Nynne i nr. 71 kommer også til velkomst og underskrift af medlemsaftale.  
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende  

1 Godkendelse af dagsorden  

2 Godkendelse af seneste 
referat 

 

3 Valg af kasserer  

4 Knud Foldschack • Status på KK 

• Dato for GF i april, så Knud kan deltage. Den 5. eller den 28. kl. 19.  

5 Opgaver, samarbejde og 
ressourcer i bestyrelsen 

Nana faciliterer en proces, så vi kan blive klogere på hinandens tanker og 
ønsker om bestyrelsesarbejdet. Skal sidenhen føre videre til en 
årsplan/årshjul, så vi kan være endnu bedre til være på forkant.  

6 Korte orienteringer 

• Støttemur mod 
Frederikshøj 

 
 

• Alm Brand 

• 1. trafikmøde 

• Hjemmeside 

• DKTV  

 

• Der er fremsendt et forslag og en to principskitser. Vi modtog dem 
søndag, og har derfor ikke kunne mødes med Mogens, Anna og Jesper. 
Martin og Kasper fremlægger det på mødet samt vores bud på svar fra 
vores side. 

• Møde med Alm. Brand 

• Urd har været til 1. trafikmøde. Status. 

• Nyt fra hjemmesidefolket 

• Nye hastigheder på Internet er udført 

7 Indbakke og Kommunikation • Ansøgning om støtte til 1. maj på Karens Minde – 3500 kr. 

• Generalforsamling i Kredsadministration den 27/2 – Online. Jeg deltager. 

• Byggetegninger fra Maria og Eske i nr. 71. Fuldmagt, så de kan gå videre 
med ansøgning 

• Allonge /Agnes – underskrift 

7 HOFOR  

8 Vandlæk Jeg var vist ikke skarp nok inden jeg udsendte referatet fra januarmødet. Det 
er endnu ikke landet 100%, så forsikringen har ikke påtaget sig udgiften. Lige 
nu er der med Jakobs hjælp sendt en forespørgsel til Hofor, om de vil påtage 
sig den.  

9 Evt.   

10 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder er 1. mandag i måneden kl. 19.00 
Vi skal afvente svar fra Knud F., så han kan deltage online sammen med 
Alexander. Knud kan ikke den 7. marts. Jeg tror det er vigtigt at Knud deltager 
så nye bestyrelsesmedlemmer kan høre noget fra Knud selv. 

 

Desuden skal vi forholde os til følgende (Punktsættes eller udskydes til senere møde, afhængig af, hvad vi 

beslutter). 

• Drøfte de forhøjede rentegebyrer for vores indestående. Banken har varslet stigning, så vi årligt 

kommer til at skulle betale ca.  33.000 kr. årligt ved en opsparing på 3 mio. kr. Renten stiger pr. 1 

februar til 1,10 % fra 0,75 % 

• Give fuldmagt til Eske og Maria i nr. 71. (Se den vedhæftede plan og skitse). 

• Underskrive regnskab, protokollat og vedtægter. 



• Vi skal allerede nu finde en dato for GF i april, hvor Knud og Alexander kan deltage.  Den 5. eller 

den 28. april, kl. 19 kan Knud F. og Alexander.  

• Jeg vil også anbefale at vi lægger vores bestyrelsesmøde i marts, så Knud og Alexander kan deltage 

online. Det kan Knud desværre ikke den 7. marts. Jeg afventer svar fra hans sekretær om hvornår 

han kan i ugen før eller efter. 

• Forud for det næste bestyrelsesmøde vil jeg anbefale at vi samler bestyrelsen til et særligt, ekstra 

møde, hvor vi udelukkende fokuserer på denne sag, så de nye bestyrelsesmedlemmer kan klædes 

ordentligt på.  

   


