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2013-09-17 

Til: 
Beboerne i Frydenhøjparken 

 

Materiale til behandling på det ordinære afdelingsmøde. 

 

Vedlagt fremsendes følgende materiale til behandling på afdelingsmødet: 

 

 Modtagne forslag der behandles under dagsordenens punkt 4. En del af forslagene 

er tidligere afleveret til Generalforsamlingen i juni måned, vor behandlingen blev 

udskudt til afdelingsmødet, som har kompetencen til at træffe beslutninger, som har 

økonomiske konsekvenser. 

 

 Forslag til afdelingens driftbudget for år 2014. Budgettet er opstillet i en sammen-

trængt form. Driftbudgettet behandles under dagsordenens punkt 5. 

 

Vi gør opmærksom på, at særligt interesserede kan rekvirere det detaljerede  budget-

forslag på ejendomskontoret. Materialet kan ligeledes hentes på hjemmesiden 

www.frydenhojparken.dk 

 

 

 

 

Samtidig vil vi erindre om, at mødet afholdes: 

 

Tirsdag den 24. september 2013 kl. 19:00 
 

i Frydenhøjhallens Pauserum. 

 

Efter mødet serveres der oste- og pølsebord. Mødet skal være afsluttet senest kl. 22.30 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Organisationsbestyrelsen 

A/B Frydenhøjparken. 

http://www.frydenhojparken.dk/
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Forslag til Afdelingsmødet d. 24. september 2013. 

 

Forslag 1: Nye tage på skurerne. 
Nye tage skurene da de er meget medtaget mange steder. 

 

Pia Jørgensen 

Frydenhøjparken 211. 

 

Forslag 2: Opsætning af skilte med hunde i snor. 
Opsætning af skilt med Hunde i snor på den asfalterede boldbane / eller ingen 

hundeluftnig på boldbanerne. 

 

Pia Jørgensen 

Frydenhøjparken 211. 

 

Forslag 3: Etablering af Trænings- Lehgepladsplads for hunde. 
Det foreslås at området i den østligste ende af Frydenhøjparken ud mod Aveøre 

Havnevej/Gl. KøgeLandevej indrettes med indhegning, skraldespande osv. 

 

Merete A. Pedersen 

Frydenhøjparken159 

 

Forslag 4: Fjernelse af vejbump. 
Det foreslås, at alle vejbump af plastik på vejen der forbinder de 4 parkeringspladser 

straks fjernes, 

 

Helle Nielsen og Bo Svensson 

Frydenhøjparken 71 

Forslaget støttes desuden af Fryd. 69,73,175,225,231,249,251 

 

Forslag 5: Udlejning af Pavillon. 
Det foreslås, at Pavillonen ved materielgården skal kunne udlejes til beboere i 

Frydenhøjparken. 

Lokalet skal f.eks. kunne lejes for 150 kr. og at der lægges et depositum, samt udarbejdes 

et sæt ordensregler. 

 

Morten Mørch 

Frydenhøjparken 47 

 

 

 

 



 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A  2650 Hvidovre 

E-mail: info@frydenhojparken.dk 
Web: www.frydenhojparken.dk 

CVR: 26 86 30 58 

 

Administrator: 

UBSBOLIG A/S 
Frederiksberggade 2, 2.sal 
DK-1459 København K 

  

 

Forslag 6: Lukning af Brevindkast i hoveddøre og opsætning af 

Postkasse i stedet 
 

Jeg har tidligere, ved generalforsamlingen for 2 år siden stillet forslag om at måtte lukke 

brevsprækken i hoveddøren og muligheden for at få opstat postkasse i stedet. 

Dengang var der ikke stemning for forslaget, idet nogle gerne ville have valgfrihed i 

forhold til dette. 

Jeg tillader mig derfor endnu engang at fremsætte forslaget, dog denne gang med 

valgfrihed, således at man kan vælge om man ønsker brevsprække eller postkasse. 

Bevægegrund for at stille foreslaget: Træk fra hoveddøren. Bemærkes især i 

vinterhalvåret.  Brevsprækken i døren giver anledning til træk og varmespild.  

 

Forslag 6.1: Lukke brevsprækkerne og opsætte postkasser på væggene eller på stander 

ved siden af hoveddøren. 
 

Forslag 6.2: Mulighed for at få lov til at lukke sin brevsprække i hoveddøren og opsætte 

en postkasse på væggen eller på stander ved siden af døren. 

Valget af postkasse er fastlagt af eksempelvis bestyrelsen, og indkøbes samlet således at 

postkasserne der opsættes er ens. 

 

Forslag 6.3: Mulighed for at få lov til at lukke sin brevsprække i hoveddøren og opsætte 

en postkasse på væggen eller på stander ved siden af døren. 

Valget af postkasse er fastlagt af eksempelvis bestyrelsen, således at postkasserne der 

opsættes er ens. Det er beboerne selv der står for indkøb af postkasse efter de udstukne 

retningslinier. 

 

Forslag 6.4: Mulighed for at få lov til at lukke sin brevsprække i hoveddøren og opsætte 

en postkasse på væggen eller på stander ved siden af døren. 

Valget af postkasse og indkøb af denne, påhviler den enkelte beboer. 

 

Ved alle forslag, skal der naturligvis også besluttes hvorledes lukningen af brevsprækken 

skal iværksættes og opsætningen af postkasserne skal ske. 

Mit foreslag er, at hver enkelt beboer selv er ansvarlig for dette, hvis man ønsker at få 

lukket sin brevsprække. (Det kunne eventuelt være muligt at bruge penge fra kontoen til 

indvendig vedligeholdelse??) 

Tine Gärtner 

Frydenhøjparken 249 

 

 

 

 



 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A  2650 Hvidovre 

E-mail: info@frydenhojparken.dk 
Web: www.frydenhojparken.dk 

CVR: 26 86 30 58 

 

Administrator: 

UBSBOLIG A/S 
Frederiksberggade 2, 2.sal 
DK-1459 København K 

  

 

 

Forslag 7: Etablering af Lagkagebane og opsætning af Bander ved 

Rulle/Hockey/Basketbanen. 

 

 
 

Betina Fryd.161, Diana Fryd.69 Lis Fryd.147 
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Forslag 8: Evt. udskillelse af Hårde Hvidevarer fra Huslejen. 
Det foreslås, at forsamlingen giver bestyrelsen mandat til at undersøge de økonomiske og 

praktiske konsekvenser af at udskille hårde hvidevarer fra huslejen. 

 

Begrundelse: Huslejen stiger hele tiden, og har nået et niveau, hvor det er nødvendigt at 

se fordomsfrit på mulighederne for at reducere stigningerne. 

Et af de områder der ligger lige for, er at undersøge konsekvenserne ved at trække 

udgifterne til de hårde hvidevarer ud af huslejen. Der bruges hvert år mange penge på 

udskiftninger og reparationer. 

 

Bestyrelsen 

    for 

Frydenhøjparken 

 

 

 


