
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 10. januar 2022. kl. 19.30 
Referent:  
Til stede: Kasper, Ulla, Nana, Martin, Mette, Urd, Christian, Mette 
Afbud: 
Besøgende: Anne Kommer på besøg 
 

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende  Vi starter inden den egentlige dagsorden, med besøg. Så kan indhold fra 
besøget evt. sættes under rette punkt efterfølgende. 

1 Godkendelse af dagsorden  

2 Godkendelse af seneste 
referat 

 

3 Velkommen til de nye 
bestyrelsesmedlemmer 

Ud over velkomst vil vi benytte punktet til at fortælle lidt mere fyldestgørende 
om, hvad vi har arbejdet med i den senere tid. 
Alle jer gamle, gamle medlemmer må derfor meget gerne lige notere, hvad I 
særligt har haft fingrene i.  

4 Opgaver, samarbejde og 
ressourcer i bestyrelsen 

Vi vil med dette punkt lægge de første sten til, hvad vi skal, og hvad vi 
kan/ønsker at arbejde med, i den kommende tid, i bestyrelsen. 
Vi vil samtidig begynde at flette egerne i bestyrelsens/Mozarts årshjul, så vi 
kan skabe et overblik. 
 
Tænk gerne lige over, hver især, hvad I forventer, hvad I ønsker af den 
kommende tid i bestyrelsen  
 
Nana faciliterer.   

5 Opfølgning på GF 
- Vedtægter 
- YouSee 
- Andet 

Der skal følges op på de besluttede forslag mm. fra GF. 

6 HOFOR  

7 Københavns Kommune  

8 Skel mod Frederikshøj Martin og jeg har været til møde med Mogens, Anna og Jesper. Desuden 
modtaget mail fra Amanda og Dan i Frederikshøj, som har undersøgt 
garanti/ansvar ved brolægger og en rådgiver. Næste skridt et møde med 
bestyrelsen i Frederikshøj igen, hvor vi vil forsøge at indgå en aftale. Vi drøfter 
mulighederne. 
Ovenstående er teksten fra dagsordenen til bestyrelsesmødet i december. 
Siden da har Martin og eg været til møde med bestyrelsen i Frederikshøj.   

9 Hjemmeside?  

10 Parkering?  

11 Evt.  

12 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder er 1. mandag i måneden kl. 19.30. (Dog var dette møde i 

januar undtaget denne regel på opfordring fra flere sider      )  

 

Huskeliste: 

• Hjemmesidepremiere med bobler den 16. januar, hvor man kan få hjælp til at komme på 

hjemmesiden ( Økonomisk ramme på ca. 2000 kr.) – med bobler! 

• Mettes godkendte beløb til julegløgg den 18. december. (Økonomisk ramme på 2000 kr.) 


