
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 7. november 2022. kl. 19.00 
Referent: 
Til stede: Kasper, Toke, Lisbeth, Christian, Øystein, Mette 
Afbud:Ulla, Nynne 
Besøgende: Kim og Martin  
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende Martin og Kim 

1 Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2 Godkendelse af 
seneste referat 

Godkendt 

3 Opfølgning Til næste møde: 

• Toke og Kasper kigger på vedtægterne inden næste møde. 

• Lisbeth og Kasper taler sammen om Kloak 

• Mettes input vedr. en gruppe børns forslag til boldbanen 

4 Administrative 
punkter 
1. Ny bestyrelse i 

Frederikshøj 
2. Indefrysningsor

dning 
 
 
3. Dokumentation 

af bestyrelse til 
revisor 

 
 
1. Ny bestyrelse i Frederikshøj. Endnu ikke konstitueret.  
 
2. Jakob spørger om vi vil benytte os af indefrysningsordningen vedr. energi jf. 

hjælpepakken fra Folketinget. 
Bestyrelsen mener ikke det giver mening at udsætte betalingen på nuværende 
tidspunkt. 

3. Kasper har ikke fremsendt ID-dokumentation på bestyrelsen, til revisor endnu. Kasper 
har efterspurgt muligheden for at gøre det via sikker email. Det har de ikke kunne 
imødekomme endnu. Revisor har dog underskrevet årsregnskabet alligevel på trods af 
manglende fremsendelse af id. 

5 Indbakke  

6 Status og grupper 
1. Københavns 

Kommune 
2. Klubhus 
 
 
 
 
 
3. Skrænt  

 
 
 
 
 
4. Parkering 
 
 
5. Brud på 

vandledning 
  
6. Forsikringer 

 
1. Martin og Kasper har været til møde. Der forelægges status til bestyrelsen på dette. 

Sammendrag vil komme på generalforsamlingen. 
2. Kim og Kasper forelægger status på processen omkring klubhuset. Klubhuset er endnu 

ikke godkendt. En tidslinie med kommentarer til forløbet af byggesagen blev 
udleveret.  
Kim og Kasper har taget kontakt til bygningssagkyndig, som vil se på sagen og følge 
den til dørs. Der gives tilladelse til at bruge 15.000kr til sagkyndig for at vurdere sagen 
og give tilbud på arbejdet. 

3. Desværre er sagen ikke afsluttet. Den valgte entreprenør, som ville løse opgaven i 
august, trækker tiden ud. Det er Frederikshøj, der har været i kontakt med 
vedkommende. Der er samtidig ny bestyrelse i Frederikshøj, hvilket er ærgerligt i 
denne sammenhæng.  
Der er også udpeget medlemmer til den kommende skræntgruppe, som skal løse den 
resterende del af skræntproblematikken. 

4. Nana forsøger at skabe kontakt til det parkeringsselskab, som Frederikshøj har været i 
kontakt med. De er pt. underbemandede, og derfor reagerer de ikke så hurtigt. 
Frederikshøj har ikke taget endelig stilling til om de vælger det pågældende firma. 

5. Der har været brud på en vandledning. Det lader til at kunne henføres til et brud, der 
skete ifm. fjernvarmearbejdet, og som tilsyneladende ikke var lavet korrekt. Bruddet 
er ordnet og vi forsøger at gøre krav gældende overfor Hofor. 

6. Vores nye forsikringer (i Alm. Brand) er begyndt at træde i kraft. Bygningsforsikringen 
trådte i kraft den 1. november. Arbejdsskadeforsikringen, ansvarsforsikringen og 
erhvervsforsikringen træder i kraft den 1. januar 2023.  



7 GF den 28. 
november kl. 18.30 

Efterårets generalforsamling er mandag d. 28. november kl. 18:30 
Dagsorden mm. udsendes senest mandag d. 21. november.  
 
Af hensyn til akustik besluttes at opstilling af borde ændres, således at GF arrangeres på 
langs af rummet. 

8 Evt. Der er behov for ny asfalt på vejene. Vi forsøger at finde et svar I kommunen/Hofor på 
hvornår regnvandskloakken under banen skal etableres, da den skal laves inden Mozart 
skal regnvandsseparere. Hvis der går lang tid, så vil vi overveje noget ny asfalt. 

 Dato for næste 
møde 

Bestyrelsesmøder afholdes den 1. mandag i måneden kl. 19. Næste møde er d. 5. 
december, kl. 19.00 

 


