
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 24/10 2017 

Til stede: Maj H. Christensen, Ulla Hauer, Martin Herbøl, Kasper Sorgenfrei 

Ikke til stede: Sakse Hjuler, Jesper Olesen, Anne Aagaard 

Referent: Kasper/Maj 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt – med ændring af punkt 8. hvor ”evaluering” ændres til ”forberedelse” 

2. Gennemgang af tidligere referat 

 Kasper lægger stadig de nødvendige oplysninger ind på hjemmesiden. 

 Referatet er godkendt. 

3. Orientering fra udvalg: 

a. Kloaksagen: 

i. Spørg Jakob om han mente vi skulle spørge en eller to advokater – Kasper spørger. 

ii. Kasper spørger Jakob ift. valg af advokat 

iii. Studerende fra AUC vil lave en workshop den onsdag 8/11 klokken 19 – 22 i 

klubhuset – det går ud på at samle trådene ift. at kigge på det der indtil er kommet 

frem af alternative ideer - og på baggrund af dette udtænke nye ideer. 

b. Køb af Mozart: 

Det er svært at komme videre med arbejdet lige pt. Ulla har haft meget at se til. Martin og 

Ulla mødes og finder ud af om andre skal deltage. De kommer med et bud på hvordan vi 

bedst muligt arbejder videre og forelægger det for bestyrelsen den 15/11 

4. Indbakke 

a. Rotter: Kasper kontakter rottemanden mhp. gennemgang af havebyen samt oplæg i januar 

eller februar. 

b. Kasper svarer Thomas at grunden ved butikken ikke er til salg. 

5. Administration 

Kasper kontakter administrationen ift. punkter på bestyrelsesmøderne, hvor der er bidrag fra 

adminstrationen. 

6. Klubhus 

Der er godt gang i udlejningen. Sammenskudsgildet var en succes. Der var mindst 20 glade 

mozartbeboere. 

7. Næste bestyrelsesmøde 

Er den 15/11 klokken 19.30. 

Efterårsgeneralforsamlingen er den 28/11, klokken 19. Forslag til generalforsamlingen skal være 

bestyrelsen i hænde senest den 14/11. Kasper sender mailen ud, når vi har fået login-oplysningerne 

til fællesmailen. 

8. Forberedelse af generalforsamling 

a. Positive indslag ifm. generalforsamling kunne være spændende. Alle er velkomne med 

gode ideer. 

9. Eventuelt 

a. Frøkenerne 

Der holdes møde i Frøkenerne mandag den 30. oktober, klokken 19. Bestyrelsen bakker 

fuldt op om at butikken kan fortsætte som den gør nu, da det er bestyrelsens opfattelse at 

butikken bidrager rigtig meget til fællesskabet i Mozart. 

b. Julemarked 

Julemarkedet afholdes den 25-26. november, klokken 11-16. Dette konfirmeres endeligt 

søndag den 29/10. Der er infomøde søndag den 29/10, klokken 16 i klubhuset, hvor man 



også kan dukke op, bidrage og booke en stadeplads. Bestyrelsen afventer ansøgning om 

tilskud. 


