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             6.9.17 

Seniorbofællesskabsforeningen Mosefundet 

 
Referat af stiftende generalforsamling onsdag den 23. august 2017 kl. 18-20  
i Energicenter Voldparken, Kobbelvænget 65, 2700 Brønshøj 
 
Til stede:  
12 husstande, 15 interesserede. 
Kathrine Collin Hagan, udvalgssekretær for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
Susanne Palsig, konsulent for Brønshøj-Husum Lokaludvalg 
Cecilie Rønnow Eskelund, KAB 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved arbejdsgruppen 
2. Valg af dirigent og referent  
3. Valg af stemmeudvalg  
4. Drøftelse af og beslutning om foreningens navn  
5. Drøftelse og vedtagelse af foreningens vedtægter – udkast vedlagt 
6. Valg af formand for 1½ år  
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  

2 bestyrelsesmedlemmer for 1½ år  
2 bestyrelsesmedlemmer for ½ år  

8. Valg af 2 suppleanter for ½ år  
9. Valg af revisor for 1½ år og revisorsuppleant for 1½ år 
10. Fastsættelse af kontingent 
11. Eventuelt. 

Forud for selve generalforsamlingen gav Cecilie Rønnow Eskelund, KAB en status på lokalplan og eventuelle 
byggeplaner.  

Ad pkt. 1 Velkomst 
Susanne Palsig bød velkommen og præsenterede medlemmerne af den forberedende arbejdsgruppe: Lise 
Nielsen, Elsebeth Thorlak og Anne-Vibeke Kirkemann. 
 
Ad pkt. 2. Valg af dirigent og referent 
Susanne foreslog Kathrine Hagan fra Lokaludvalgets sekretariat som dirigent. Dette blev vedtaget.  

Dirigenten foreslog, at vedtægtsforslagets regler blev retningsgivende for formalia på denne stiftende 
generalforsamling. Dette blev vedtaget.  

Susanne Palsig blev valgt som referent.   

Ad pkt. 3 Valg af stemmeudvalg 
Der blev valgt 3 medlemmer til stemmeudvalg, i tilfælde af skriftlig afstemning: 

Else Carell, Gitte Knudsen og Flemming Borella. 
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Ad pkt. 4. Drøftelse af og beslutning om foreningens navn 
Der var på forhånd indkommet 3 forslag: Mosen, Mosefundet og Mosehullet. Hertil kom der et 4. forslag 
fra forsamlingen: Hversatbo.  

En afstemning ved håndsoprækning (2 stemmer til hver husstand) gav følgende stemmetal: 

Mosen 10 
Mosefundet 16 
Mosehullet 0 
Hversatbo 1 
 
1 husstand undlod at stemme.  

Mosefundet er herefter foreningens navn.  

Ad pkt. 5. Vedtægter 
Dirigenten gennemgik det udsendte vedtægtsforslag af 16.7.17 punkt for punkt. 

Oversigt over vedtagne ændringer 
 Udkast Vedtaget 

§ 1 Foreningens navn er xx. 
 

Foreningens navn er Mosefundet. 

§ 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at 
etablere et eller flere seniorbofællesskaber i 
Tingbjerg-Husum. 
 

Foreningen arbejder for at etablere et eller flere 
seniorbofællesskaber i Brønshøj-Tingbjerg-Husum. 

§ 3 stk. 2 2. punktum: Frem til etablering af en formel 
afdelingsbestyrelse er foreningens bestyrelse 
talsmand for foreningens medlemmer over for 
boligselskabet og byggeriets parter. 

2. punktum: Frem til etablering af en formel 
afdelingsbestyrelse er foreningens bestyrelse 
talsmand for foreningens medlemmer over for 
kommunen, private og almene bygherrer og 
byggeriets øvrige parter. 
 

 
Vedtægternes § 10, stk. 6, 2. punktum, lyder: Kasserer tegner foreningen i forbindelse med foreningens 
bankkonto. 

Det blev rejst som et muligt problem, at det alene er kassereren, der kan hæve på foreningens bankkonto, 
hvilket i yderste konsekvens vil kunne medføre misbrug. Susanne oplyste, at den nævnte formulering er 
indsat på anbefaling af en bank. Hvis der er to personer, der kan hæve på kontoen, så skal der to 
underskrifter til, hver eneste gang der skal hæves penge. Det er med den begrænsede ”kaffekasse-
økonomi”, som foreningen vil få, ikke hensigtsmæssigt i det daglige. Forsamlingen tilsluttede sig herefter 
udkastets formulering.  

Vedtægterne med ovennævnte ændringsforslag blev herefter énstemmigt vedtaget. De vedtagne 
vedtægter er vedlagt som bilag.  

Generalforsamlingen noterede sig, at vedtægterne bør tages op og præciseres på ordinær 
generalforsamling i foråret 2018. 

Ad pkt. 6. Valg af formand for 1½ år 
Elsebeth Thorlak blev enstemmigt valgt som formand uden modkandidater.  
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Elsebeth takkede for valget og vil have som mål, at foreningens medlemmer skal i gang med fælles 
aktiviteter og lære hinanden at kende – men også at foreningens bestyrelse får den størst mulige 
indflydelse på de rigtige tidspunkter, og er på forkant med udvikling og muligheder.  

Ad pkt. 7.  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  
2 bestyrelsesmedlemmer for 1½ år - Lise Nielsen og Anne-Vibeke Kirkemann 
2 bestyrelsesmedlemmer for ½ år - Annette Erler, og den sidste bestyrelsespost er vakant.  
 
Ad pkt. 8. Valg af 2 suppleanter for ½ år (frem til ordinær GF marts 2018) 
Trille Utzon-Frank og Ingrid Jensen blev valgt.  
 
Ad pkt. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1½ år (frem til ordinær GF marts 2019) 
Christen Plum blev valgt til revisor og Thomas Borg Mogensen blev valgt til revisorsuppleant. 
 
Ad pkt. 10. Fastsættelse af kontingent 
Arbejdsgruppen foreslog et årligt kontingent på 150 kr. pr. person, og at kontingent indbetalt i 2017 gælder 
frem til udgangen af 2018. Dette blev vedtaget.  

Så snart foreningen er stiftet, og bestyrelsen har konstitueret sig og eventuelt anskaffet et CVR-nummer, 
etableres foreningens bankkonto. Herefter meddeles bankoplysningerne til medlemmerne med henblik på 
indbetaling af kontingent.  

Ad pkt. 11. Eventuelt 
Lokaludvalgets sekretariat og KAB overlader nu de interesseredes mailadresser til den nyvalgte bestyrelse. 
Dette blev accepteret af de fremmødte.  

Arbejdsgruppen foreslår, at lørdag den 28. oktober fra om formiddagen afsættes til et socialt arrangement, 
en besigtigelse eller lignende. Nærmere følger fra den nye bestyrelse. I bedes skrive det i kalenderen.  

Har forsamlingen forslag til nedsættelse af arbejdsgrupper eller emner, som bør tages op? Ikke 
umiddelbart, men et nyhedsbrev med passende mellemrum vil være en god ide. Bestyrelsen vil snarest 
muligt sende de interesserede nærmere info pr. mail.  

Og - så serverede Else champagne til alle for at fejre foreningens stiftelse! Tak for initiativet! 

 

Dirigent 
 
 
Kathrine Collin Hagan 

Referent: 
 
 
Susanne Palsig 
 

Dato: Dato:  
 
 
 

 


