
 

Bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 14. marts 2022. kl. 18.30 – Der er bestilt mad. 
Referent: 
Til stede: Kasper, Nana, Martin, Mette, Christian, Urd, Ulla, Maj og Toke 
Afbud: 
Besøgende:  

● Knud Foldschack og Alexander Bergmann ift. KK og forhandling  

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Besøgende Knud og Alexander 

1 Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 

2 Godkendelse af 
seneste referat 

Godkendt. 

3 GF den 28. april, kl. 
18.30 

 

4 Opgaver, samarbejde 
og ressourcer i 
bestyrelsen 

Se Nanas notat fra aftenen 

5 Korte orienteringer 

• Skrænt mod 
Frederikshøj 

• Forsikringer 
 

• Trafikgruppe 

• DKTV-Fiberskab 
 

• Pæretræ ved. nr. 
55 

 
 
 

• GF i Kredsadm. 

• Klubhus 
 

• Indestående i 
bank 

 
 

• Lejeforhøjelse 
 
 
 
 
 

• Kasserer 

• Ny hjemmeside 

 

• Kasper og Martin har møde med Frederikshøj mandag den 14. kl. 17 – inden 
bestyrelsesmødet. (Kasper og Martin) 

• De er underskrevet og sagen er dermed afsluttet. De vil træde i kraft, når 
nuværende aftale afsluttes ultimo 2022. (Kasper) 

• Urd kommer med kort status (Urd) 

• Et skab er påkørt i krydset ved nr. Gaspar. Det vil koste i omegnen 20.000 kr. at få 
lavet af DKTV. Der er mulige alternativer, da vi selv ejer denne infrastruktur. Ved 
vi noget om hvem der gjorde det? (Kasper).  

• Pæretræet ved Pia blev kørt op af den trailer, der havde boreudstyr til jordprøver 
på nr. 72. Kasper har talt med firmaet. De vil godt betale. Men skal vi have et 
pæretræ på det udsatte hjørne? Det gør det meget svært at komme ned med 
lastbiler og maskiner samt trailere? 

• Der har været GF i Kredsadministration. Den forløb fint. Kasper orienterer. 

• Kasper har fremsendt yderligere dokumentation til KK for byggeriets start. Der var 
god respons på ”allekald” vedr. billeder og andet. 

• Kasper og Jakob har undersøgt muligheden for at placere vores opsparing et 
andet sted end nu, for at undgå minusrenter. Det er ikke muligt at finde en bedre 
løsning nu, med det tidsperspektiv vi arbejder med, da stiftelsesomkostninger og 
risikoen for at skulle trække dem ud før tid, vil gøre alternativet dyrere. 

• Der er kommet en huslejeregulering fra KK. Den er ikke helt korrekt, idet 
udgangspunktet for beregningen er for højt (daværende trappelejeindfasning), 
hvorfor den samlede, varslede leje bliver lidt for høj Kasper har været i dialog med 
regnedrengen, Ole i Frederikshøj og har sendt beregningerne til vores 
administrator, Jakob. Jakob har gjort KEID opmærksom på fejlen, så den kan 
rettes. 

• Maj, Jakob og Kasper har haft onlinemøde om kassererrollen. 

6 Indbakke og 
Kommunikation 

 

7 HOFOR Jane skulle deltage. Det er udsat. HOFOR er endnu ikke vendt tilbage på spørgsmålet 
om vejenes tilstand og mulige, midlertidige løsninger. Kasper deltog i byggemødet 
mandag den 28. marts.  

8 Evt.  

9 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder 1. mandag i måneden kl. 19.00.  

   


