
Referat af bestyrelsesmøde HF Mozart mandag d. 27. februar 2023. kl. 18.45 
Referent: Nina 
Til stede:  Øystein , Ulla, Rasmus Haxen, Rasmus Søby, Lisbeth, Nina 
Afbud: 
Besøgende:  Jakob Hallas-Møller og Nana Scheibel  

 Punkt Aftalt/drøftet 

0 Tjek af dagsorden til 
mødet og klargørelse til 
Zoom-møde 

 

1 19.00 Møde med 
administrator Jakob 
Hallas-Møller 
https://us02web.zoom.u
s/j/84995927089 

Drøftelse af praktiske forhold vedrørende tegningsret samt procedurer ved 
betaling af regninger. 
Forening Let (FL) er et kommunikationssystem, som alle bestyrelsesmedlemmer 
kan få adgang til, så der kan fx kan sendes mail ud til medlemmer i 
haveforeningen. Øystein sørger for det fornødne. 
 

2 20.00 Nana kommer og 
orienterer om parkering. 

Parkeringsproblemer i Mozart især i sommerhalvåret. Der parkeres på veje, og 
folk, der ikke  hører til i Mozart bruger vores parkeringsplads. Vi har, efter selv at 
have forsøgt at løse problemet (tak til Nana), gået i forhandlinger med selskabet 
Cityparkering sammen med Frederikshøj og Vildrosen. Det er gratis for Mozart. 
Selskabet opkræver afgift fra uvedkommende biler. Hver husstand får licens til en 
bil samt ti gæstelicenser pr. måned.  Forslaget om parkeringsselskab er tidligere 
vedtaget på generalforsamling, og den endelige aftale kommer på 
generalforsamlingen i april. Nana laver forslag til generalforsamlingen. Nina er 
kontaktperson. 

3 Godkendelse af referat fra 
bestyrelsesmødet den 6. 
februar 

Godkendt. 

4 Skrænten. Hvad er der 
sket siden sidst (Øystein) 
samt forberedelse af 
ekstraordinært 
bestyrelsesmøde med 
beboerne fra hus 1-6 
onsdag den 1. marts kl. 
19.00 i klubhuset 

Entreprenør Lars Voss går i gang med støttemuren på den korte strækning den 
28. februar. 
Der er kontakt til et ingeniørfirma, der kommer fredag den 3. marts og vurderer 
risici ved den lange skrænt. Herefter laves der et forslag for sikring af den lange 
skrænt. 
 

5 Meget korte punkter samt 
nyt fra udvalg 
a. knækket kuglehane i 
målerbrønd. Akut VVS-
arbejde. 
b. Skift af hosting for vores 
hjemmeside. Der ansøgt 
om 2000 kr. 

c. dropbox.  d. 
forårsgeneralforsa
mling 

a. Lisbeth kontakter Chrisser samt Benny vedr. regningen. 
b.  Bevilget. 
c. Nina kontakter Kasper vedr. overdragelse af dropbox. 
d.  Tirsdag den 18. april. Nina laver indkaldelse. 

6 Indbakke Intet 

https://us02web.zoom.us/j/84995927089
https://us02web.zoom.us/j/84995927089


7 Evt Kartoffellauget genopstår. Lisbeth står for det. Konkurrencen  finder sted den 26. 
maj. 

8 Næste møde 
 

Den 27. marts kl. 19.00. 
 
 
 

 


