
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 6. februar 2023. kl. 18.30 
Referent: 
Til stede: Christian, Øystein, Ulla, Nynne, Rasmus Haxen, Rasmus Søby, Lisbeth 
Afbud: Ingen 
Besøgende: Ingen 
 
 Punkt Aftalt/drøftet 
0 Besøgende Kasper har tilkendegivet, at han gerne kommer forbi. Hvis der er spørgsmål 

eller lign. 
1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev udarbejdet på mødet. 
2 Godkendelse af seneste 

referat 
Referat fra 7. 11. 2022 blev godkendt. Ulla sender til webredaktionen. 

3 Udpegelse af underskrifts-
ansvarlig for bestyrelsen 

Nina er ansvarlig for underskrivelse på bestyrelsen vegne. 

4 Administration (Jakob) Vi vil bede Jakob om at komme forbi til en orientering snarest muligt. 

5 Dantæt Lækage-sikring Orientering fra Lisbeth – sagen lukkes, beror på en misforståelse. Lisbeth 
fortæller Kasper, at bestyrelsen lukker sagen. 

6 El-forbrug i Mozart i forb. 
med HOFOR’s brug af vores 
el. 

Ulla siger til Kasper, at sagen kan lukkes med den indgående aftale med 
HOFOR. 

7 Godkendelse af klubhus Kasper har sendt en opdatering. Vi er meget glade for, at Bunch Bygningsfysik 
er kommet videre i sagen og ser frem til, at der nu sker fremskridt. Øystein er 
tovholder. 

8 Korte punkter 
• Storskraldscontainer 
 
• Skrænten ved 

Frederikshøj 
 

 
• Storskraldscontainere udfases, for at opfordre til mere kildesortering. Vi 

har modtaget brev fra TMF/KK. Pladsdamerne inddrages – Nynne sonderer 
terrænet med Pladsdamerne. Bestyrelsen håber, at en ny gruppe kan 
dannes omkring emnet. 

• Bestyrelsen indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 1. marts kl. 
19, hvor beboerne fra Havebyen Mozart nr. 1-6 inviteres for en drøftelse 
af problemstillinger vedr. skrænten ned mod Frederikshøj. Nina indkalder. 

 
 

9 Nyt fra udvalg (1) Webredaktion – foto af bestyrelsesmedlemmer. Lars Grundwald vil gerne 
tage fotos af bestyrelsen, hvis det ønskes. – Referater fra 
bestyrelsesmøde sendes til Kiki. 

(2) Nyt fra Klima- og Energigruppen: Gruppen arbejder videre. 
(3) Pladsdamer: Intet nyt herfra. 
(4) Parkering. Vi skal have samme Parkerings-vagt-firma som Frd. Høj – 

tidsperspektiv er 1. april 23. Nana har kontakten til Frd. Høj og Vildrosen. 
Nana inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde. 

(5) Klubhus: Anne er klubhusbestyrer. Hun vil også gerne påtage sig at holde 
styr på kontoret, inkl. indkøb af kontorartikler. 

(6) Vand-vagt-gruppen og gruppen omkring el- og fibernet: Hvem er 
medlemmer og hvem varer disse områder. Dette defineres nærmere på 
næste møde. 

(7) Der vælges en fra bestyrelsen som kontaktperson til Knud Foldschack. 
Ulla er valgt som kontaktperson til Kasper og Martin som er undergruppe 
på området. 



 
 
 

10 Indbakke Intet. 
11 Evt. Christian har talt med Jane (pladsdame) om udskiftning omkring indhegningen 

af legepladsen, herunder faskine og reparation af sveller omkring 
legepladsen. 

Christian taler med Kasper om login til Drop-Box. 
12 Dato for næste møde Bestyrelsesmøder afholdes den 1. mandag i måneden, som regel kl. 19. Næste 

møde er dermed mandag den 27. februar 2023 kl. 19 i klubhuset. Gæster er 
Nana og Jakob Hallas (kl. 19). Ulla indkalder Jakob og Nina indkalder Nana kl. 
20. 

 

Huskeliste og noter: 


