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Referat  

fra 

Generalforsamling i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 19:00 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 
Beboere 51 husstande (102 stemmer) 

 

Bestyrelsen Annette Waldorf, Bo H. Andersen,Clarisse Sternberg, Kaj 
Stauning, Kenneth Larsen 
 

Afbud: Bo Ewald 

Administrationen Iben Koch, Jan Hansen, Gregers Andersen (begge fra UBSBolig) 

Gæster HP-Ejendomsservice 

 
 

Velkomst ved Kaj Stauning 
 

Pkt. 1 
Godkendelse af 
Forretningsorden 

Forretningsordenen godkendt. 

Pkt. 2 
Valg af dirigent, 
referent og 
stemmetællere 
 

Dirigent:               Iben Koch, UBSBolig 
Referent:              Clarisse Sternberg m.fl. 
Stemmetællere:   Jan Hansen; Gregers Andersen; begge UBSBolig 

Pkt. 3 
Aflæggelse af 
bestyrelsens 
årsberetning, 
herunder om 
forretnings-
førelsen for det 
senest forløbne 
år. 

Gennemgang af Årsberetning ved Kaj Stauning. Beretningen er 
vedhæftet som bilag 1. 

Debatten om beretningen kom primært til at dreje sig om bestyrelsens 
beslutning om at outsource Drift- og Vedligeholdelsesområdet, og den 
deraf følgende afskedigelse af viceværten. Flere mente, at bestyrel -
sen ikke havde kompetence til at træffe en sådan beslutning. 
Ligeledes var der udtalt utilfredshed med beslutningen om at lægge 
skærver de steder hvor der ikke blev foretaget systematisk 
vedligeholdelse ved indgangspartier og hoveddøre. 

Det overordnede indtryk af debatten – som varede omk. 2 timer - var 
en meget negativ stemning mod den siddende bestyrelse, hvilket 
også resulterede i et ønske om, at beretningen blev sat under 
afstemning, med det formål at få væltet hele bestyrelsen hvis den ikke 
blev vedtaget. 
Afstemning viste følgende resultat: 
34 stemte mod beretnigen 
50 stemte for beretningen 
Beretning blev godkendt. 
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Pkt. 4 
Endelig godken-
delse af årsregn-
skab for 2012 
med tilhørende 
revisionsberet-
ning. 

Gennemgang af Organisationens Årsregnskab for 2013 ved Kaj 
Stauning. 
 

Gennemgang af Afdelingens Årsregnskab for 2013 ved Kaj 
Stauning/Jan Hansen. 
De samlede udgifter for 2013 beløb sig til kr. 8.159.047 
 
For året 2013 er der en mindre overdækning på knapt kr. 66.000 som 
overføres til underskudskontoen. Herefter er det opsamlede 
underskud på kr. 469.631. 
 
Efter et par opklarende spørgsmål blev regnskaberne godkendt. 
 

Pkt. 5 
Forelæggelse af 
budget for 2014. 

Gennemgang af Budget for 2015 ved Kaj Stauning. 
 
Budget for 2015 blev enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 6 
Behandling af 
eventuelt ind-
komne forslag. 

 

Der var modtaget en del materiale fra Bo Svansson, Fryd.71, samt 2 
forslag ved Containergården fra J. Smollerup, Fryd.29. 
Materialet var omdelt til samtlige beboere inden mødet. 
 
Materialet fra Bo Svensson var langt hen ad vejen kommenteret og 
besvaret under beretningens punkter. 
 
Materialet fra J. Smollerup, Fryd 29 blev henvist til Afdelingsmødet til 
september, da det kan indebære økonomiske konsekvenser afor 
afdelingen. 
 

Pkt. 7a 

Valg af bestyrel-
sesmedlemmer 

På valg var: 
Clarisse Sternberg, Fry.207 

Annette Waldorf, Fryd. 41 

Kenneth Larsen, Fryd.27 valgte at træde ud af bestyrelsen. 

 

Nedenstående tabel viser de kandidater der opstillede og de optalte  
stemmer. 

Følgende opstillede: Stemmer 

Clarisse Sternberg, Fryd.207 43 

Annette Waldorf, Fryd.41 39 

Bo Svensson, Fryd.71 47 

Lisa Skov, Fryd.113 46 

Dianna Hallein, Fryd.69 12 
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Bestyrelsen består herefter af: 
 

Bestyrelsesmedlemmer: Periode 

Bo H. Andersen** Følger Kommunevalget 

Bo Ewald, Fryd.59 2013 - 2015 

Bo Svensson, Fryd.71 2014 - 2016 

Jonas B. Hansen** Følger Kommunevalget 

Kaj Stauning, Fryd.215 2013 - 2015 

Lisa Skov, Fryd.113 2014 - 2016 

Morten Mørck, Fryd.47*** - 2015 

** Kommunalt udpeget. 

*** Indtræder som suppleant for Kenneth Larsen i resten af 
valgperioden. 

 

Pkt. 7b 
Valg af person-
lige suppleanter 

Som personlige suppleanter valgtes: 

Merete Petersen, Fryd. 159 (For Morten Mørck) 

Anja Bryde, Fryd.119   (For Bo Svensson) 

Heidi Johansen, Fryd. 227 (For Lisa Skov) 
 

Pkt. 8  
Valg af revisor 
 

Bestyrelsen indstillede, at Revisionsfirmaet Deloitte fortsætter. 
Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

Pkt. 9 
Eventuelt  
 

Under dette punkt blev følgende emner berørt: 
 

 Grete Skatka meddelte at hu trak sig som arrangør af det årlige 
Loppemarked. 
 

 

 
Mødet sluttede med at dirigenten takkede for relativ god ro og orden. 
 
 

Kaj Stauning Iben Koch, UBSBolig Clarisse Sternberg m.fl. 

Formand Dirigent Referent 
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Bilag 1. 
 

Beretning fra Organisationsbestyrelsen for 2014 
 
Indledning: 
Som I alle sammen ved, er der sket en del i Frydenhøjparken siden vi sidst var samlet her i 
Frydenhøjhallen. 
 
Bestyrelsen har tidligere gjort opmærksom på, at vi står overfor en række udfordringer, af 
økonomisk og driftsmæssig karakter,  som vi er nødsaget til at forholde os til og tage aktion på. 
Det er på den baggrund man skal se de aktiviteter der er gennemført indtil nu, og de ting der skal 
ske fremadrettet. 
 
Drift og Vedligeholdelsesområdet: 
Bestyrelsen har gennem længere tid drøftet og overvejet emnet drift og vedligeholdelse i 
Frydenhøjparken. Drøftelserne har bl.a. drejet sig om, hvilke tiltag der kunne tages for at reducere 
udgifterne, og i den forbindelse har også indgået mulighederne ved forskellige ejendoms-
servicefirmaer. 
 
Gennem de seneste år har disse udgifter været støt stigende, og i indeværende år – 2014 – løber 
de samlede udgifter til lønninger, drift og vedligeholdelse op på over 1,2 millioner kr. 
 
Samtidig er der over flere år oparbejdet et underskud på regnskabet som betyder, at der pt. er et 
opsamlet underskud på omkring 0,5 millioner kr. som skal afvikles. Disse forhold har direkte 
indflydelse på den husleje som beboerne skal betale. 
 
Inspektøren opsagde sin stilling. 
Inspektør Karsten Nielsen valgte at opsige sin stilling i Frydenhøjparken med virkning fra 1. maj 
2014. Efter Karsten Nielsens opsigelse blev disse overvejelser om hvad der skulle ske, aktuelle og 
førte til at bestyrelsen besluttede bestyrelsen at outsource Drift- og Vedligeholdelsesområdet. 
 
Baggrunden for Outsourcing. 
Baggrunden for at overlade drift og vedligeholdelsen til et eksterns servicefirma, er udelukkende 
begrundet i besparelser.  
Da vi undersøgte hvilke muligheder der er, og hvad det koster at overlade driften og vedlige-
holdelse til eksterne ejendomsservicefirmaer, viste det sig  
at vi kan forvente besparelser på årsbasis på ca. 30-35% på dette område alene. 
 
Vi kan yderligere spare huslejekroner, da det firma der er valgt, selv stiller med det nødvendige 
mandskab, og de maskiner der skal bruges i området. Det betyder bl.a., at vi ikke skal afholde 
udgifter til indkøb af traktor, eller andet udstyr der skal bruges til at vedligeholde de grønne om-
råder. Heri ligger en betydelig besparelse, ud over, at vi heller ikke skal afholde udgifter til 
reparation, service og vedligeholdelse af maskineri og udstyr, eller afløsere, da det er med i 
aftalen. 
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Ændrede åbningstider. 
Som vi har informeret om, er åbningstiderne på kontoret ændret sådan at de følger 
åbningstiderne i Containergården, dvs.: 
 
Mandag: kl. 07.00  -  08.00 
Onsdag:  kl. 16.00  -  17.00 
 
Derudover er der som noget nyt, blevet mulighed for telefonisk henvendelse hele dagen på alle 
hverdage, dvs.: 
 
Mandag – Fredag kl. 08.00 - kl. 15.00 på tlf. 46 43 10 10 
og der kan ringes på en Vagttelefon ved behov for akut hjælp efter på 
 tlf. 29 11 21 50 
 
Mere generelt må vi sige, at vi jo har hørt en del reaktioner fra forskellige beboere. Både positive 
og negative. Vi må konstatere, at mange har givet udtryk for at der virkelig er sket et løft af 
området, og at det var tiltrængt, mens andre har udtrykt skepsis, og at der nok blev brugt 
underbetalte polske arbejdere. Det vender vi tilbage til. 
 
Spørgsmål til bestyrelsen.: 
Bl.a. har i modtaget materiale som er indsendt af Bo Svensson, Fryd.71. Der er en del spørgsmål 
og kommentarer som vi her vil prøve at give nogle overordnede svar på. Ikke nødvendigvis i den 
rækkefølge de er stillet. 
 
Bestyrelsens ansvar. 
Der sættes bl.a. spørgsmålstegn ved om bestyrelsens kompetence. Der skal ikke herske tvivl om, 
at: 
 
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er 
ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, 
lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende 
regler. 
 
Det fremgår entydigt af vedtægterne, så et spørgsmål om hvordan drift og vedligeholdelse i en 
afdeling skal foregå, er et rent bestyrelsesanliggende, og ikke et generalforsamlingsspørgsmål. 
 
Social dumpning. 
Der har verseret en del rygter – eller forlydender, om, at de folk der arbejder i Frydenhøjparken 
skulle være underbetalt. Det har oven i købet ført til at nogle beboere har henvendt sig til et 
større fagforbund, som bestyrelsen efterfølgende har været i dialog med. 
Der er fremlagt dokumentation for at folkene har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, ligesom 
der også er fremlagt dokumentation i form af lønsedler for de personer der har arbejdet i 
Frydenhøjparken. 
 
Brug af håndværkere. 
De leverandører og håndværkere der bruges i Frydenhøjparken er de samme som hidtil har været 
brug. Dog har vi udvidet kredsen, sådan at et enkelt firma ikke længere har monopol på at arbejde 
i Frydenhøjparken. 
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Kommunikation. 
Der efterlyses bedre kommunikation fra bestyrelsen. Ja, det er et område hvor vi er helt 
opmærksomme på, at der er plads til forbedringer. Og noget vi vil arbejde med at finde en 
fornuftig måde. Elektroniske nyhedsbreve, debatfora på hjemmesiden, Facebook, Twitter er nogle 
af de muligheder vi må kigge på. 
 
Skat. 
Vi kan oplyse, at vi sammen med en række andre boligselskaber har klaget over 
ejendomsværdibeskatningen for flere år siden. Skats sagsbehandlingstid er meget meget 
langsommelig; det har vel stået på i 3-4 år. 
Vi kan dog oplyse, at vi netop i sidste uge fik meddelelse om at vi har fået nedsat vurderingerne, 
og at vi får penge tilbage. Så vi må se hvornår det sker. 
 
Fradragsret for forbedringer. 
Der efterlyses forslag til at udnytte fradragsretten for håndværksudgifter i lejeboliger. Det er 
politisk besluttet at arbejder i almene lejeboliger ikke er omfattet, hvis det vedrører ting som er 
dækket på vedligeholdelseskontoen. Vi har som bestyrelse derfor ingen indflydelse på dette 
område. 
Hvilket forslagsstilleren også selv bemærker! 
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Køkkenfornyelser. 
Der ønskes et forslag ang. køkkenfornyelser. 
I bestyrelsen er vi i tvivl om hvad der menes. I dag kan alle beboere henvende sig og bede om at 
låne penge  - af os selv - , til udskiftning og fornyelse af køkkener. Lånebeløbet er pt. på ca. 31.000 
kr. Så vi har svært ved at se behovet for en pulje. 
 
KabelTV. 
Har tidligere været undersøgt, og udsat for en urafstemning, hvor det blev nedstemt. Det kan da 
være at der er sket en udvikling som gør at det er blevet meget billigere og dermed interessant. 
 
Renteindtægter. 
Det foreslås, at placere foreningens midler (beboernes penge) i en bank der giver en høj rente. 
Administrationen har til opgave at forvalte foreningens midler bedst muligt, dvs. på en sådan 
måde at midler både er likvide når der er brug for dem, og samtidigt så sikkert som det kan lade 
sig gøre. 
 
Det har bestyrelsen fuld tillid til at administrationen er bedre til end en tilfældig sammensat 
bestyrelse. Vi har ikke til hensigt at kaste os ud i spekulationer for beboernes midler. Der er nok 
heller ikke tvivl om at både Revisionen og det kommunale tilsyn holder øje med hvordan midlerne 
forvaltes. 
 
Parkering. 
Dette er ved at blive et tilbagevendende emne. Og der er da rigtigt, at der er kommet flere biler 
på parkeringspladserne. Med det gælder jo overalt i samfundet. 
Lad os slå fast, at bestyrelsen hverken kan eller vil gøre noget ved parkeringspladserne i Fryd. Man 
må bruge de pladser der nu engang er, og er der ikke plads dér hvor man ”plejer” at holde, ja så 
må man parkere på én af de andre p-pladser. Der står intet i lejekontrakten om, at man er 
berettiget til en parkeringsplads og hvor den skal ligge 
Men vi kan jo stilfærdigt opfordre til. at folk parkerer på de p-pladser hvor deres husnumre er 
anført. Det kunne give lidt spredning af bilerne. 
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Containergårde: 
Det er vores indtryk at åbningstiderne generelt set fungerer fornuftigt. 
Vi skal nok også være forberedt på, at kommunen vil øge kravene til sortering af affald 
fremadrettet. Det er allerede udbredt i vores nabokommuner, så det er nok kun et spørgsmål om 
tid før Hvidovre Kommune reagerer. 
Der er senere et punkt på dagsordenen som netop handler om containergården. 
 
Varme- og vandregnskab: 
Som i ved er der lige foretaget aflæsninger af varme- og vandforbrug i starten af juni måned. 
Det færdige varmeregnskab udsendes formentlig i løbet af august måned. 
I løbet af 2015 skal der ske udskiftning af batterier og check af målerne. 
Vi har derfor startet en indledende undersøgelse af mulighederne for at får installeret mere 
moderne målere som kan fjernaflæses vha. radiosignaler. 
Det vil bla. betyde at folk ikke skal være hjemme når der aflæses, og der er også flere muligheder 
for at følge sit eget forbrug og sammenligne med et gennemsnit i bebyggelsen. 
Det vil blive et omfattende projekt, som vi vender tilbage til når vi ved noget mere konkret. 
 
Dialog med Kommunen: 
Der har som sædvanligt været afholdt møde med Hvidovre Kommune – et såkaldt 
styringsdialogmøde.  Et møde der afholdes hvert år, og hvor man drøfter stort og småt af 
betydning for selskabet. Det kan typisk være sådan noget som økonomi, fraflytninger, sociale 
forhold, grønne tiltag osv. 
 
Diverse småsager: 
Derudover har vi også været involveret i en hel del mindre sager såsom klager, spørgsmål vedr. 
fraflytninger, fogedsager, anskaffelse af nye borde-bænke i området og så videre. 
 
 
Afslutning: 
Det var hvad vi havde at berette for den forløbne periode, og vi overlader hermed beretningen til 
debat i forsamlingen. 
 
 


