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Indledning. 

Med denne korte orientering vil vi informere om nogle af de kommende  
aktiviteter og forskellige opgaver der arbejdes med i Frydenhøjparken. 

 

Referat fra Generalforsamlingen. 

Den 1. juni 2005 blev der afholdt ordinær generalforsamling for 
Boligorganisationen Frydenhøjparken. 

Hovedpunkterne på mødet var aflæggelse af beretning samt godkendelse af 
regnskab. Ligeledes blev der forelagt et budget for år 2006 samt foretaget 
valg til bestyrelsen. 

Referatet fra generalforsamlingen fremgår af de næste sider. 

 

Referater fra bestyrelsesmøder. 

Dagsorden og referater fra bestyrelsens møder bliver løbende lagt ud på 
Frydenhøjparkens hjemmeside. Da det ikke er alle beboere der har adgang 
til Internettet, kan man afhente dagsordener og referater på ejendoms-
kontoret. 

 

Varme- og vandmålere. 

Installationen af varme- og vandmålere starer den første uge i august. 
Beboerne har allerede fået en skrivelse som omtaler hvad der skal ske og 
hvornår de forskellige husstande bliver berørt. 

Når arbejdet går i gang vil de enkelte husstande blive varslet individuelt. 

 

Sommeraktiviteter. 

Igen i år gennemføres der en række forskellige sommeraktiviteter for 
børnene i Frydenhøjparken. Programmet og datoerne er blevet omdelt til 
beboerne. 

 

Udlån. 

Afdelingen har dels en borehammer dels en stige som beboerne kan låne 
ved henvendelse på ejendomskontoret. 

 

Miljødag. 

Igen i år afholdes der en miljødag. Dagen er fastlagt til lørdag den 13. 
august. Vi mødes foran materielgården kl 9:30, og vi håber at mange vil 
møde op og give en hånd med. 

 

Ordinært afdelingsmøde. 

Vi kan allerede nu oplyse, at det ordinære afdelingsmøde for Frydenhøj-
parken vil blive afholdt onsdag d. 28.september 2005 

 

Vi ønsker alle en god sommer 

Bestyrelsen 
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R  E  F  E  R  A  T 

 
 
af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 1. juni 2005 kl. 19.00 i 
Frydenhøjhallen. 
 
Deltagere: 
 
32 husstande var repræsenteret, svarende til 64 stemmer. 
 
 

D A G S O R D E N 
 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmeudvalg 
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest 

forløbne år.  
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af 

budget. 
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor 
8. Eventuelt. 

 
 
Formanden Annette Waldorf bød velkommen. 
 
1. VALG AF DIRIGENT 
 
Til dirigent valgtes Michel Bryde, senere John Møller 
 
2.  VALG AF STEMMETÆLLERE 
 
Som stemmetællere valgtes Jette Gregor, Bruno Skatka samt Gitte Resch 
Valg af referent: Grete Skatka 
 
3. AFLÆGGELSE AF BESTYRELSENS ÅRSBERETNING, HERUNDER OM 

FORRETNINGSFØRELSEN FOR DET SENEST FORLØBNE ÅR. 
 
Formanden, Annette Waldorf, forelagde bestyrelsens årsberetning, der var udsendt forud for mødet til alle 
beboere. 
Vores nye varmemester Jan Jørgensen blev præsenteret. Samtidig blev det orienteret, at der i Frydenhøj-
parken kommer en ny sommerferie medhjælper som hedder Kristian, som skal være her i 4 måneder.  
Der vil snart komme en skrivelse rundt, angående opsætning af vand /varmemålere.  
Lis Hagen er udtrådt af bestyrelsen, da hun er flyttet. Ind er kommet Jeanette Ewald, som var suppleant for 
Lis Hagen.  
Der vil igen i år komme en skrivelse rundt, angående sommeraktiviteter. 
 
4. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2004 MED TILHØRENDE REVISIONSBERET-NING SAMT 

FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR 2006. 
 
Administrationen, V/Thomas Larsen forelagde årsregnskabet 2004 med tilhørende revisionsberetning. 
Fremlæggelse af budget 2006. Bilag til dette blev uddelt ved mødet. 
Administrationen lovede at budgetforslag for 2007, vil være udleveret inden mødet i 2006. 
 
Årsregnskabet blev vedtaget 
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5. BEHANDLING AF EVENTUELT INDKOMNE FORSLAG 
 
Ingen forslag var modtaget. 
 
6. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER OG SUPPLEANTER. 
 
På valg: 
Henning H. Olsen (genopstillede) 
Per Vilhelmsen (genopstillede) 
Ken Gregor 
Kaj Stauning 
Carsten Hansen 
Michel Bryde 
 
Generalforsamlingen valgte for en 2 årlige periode: 
 
Per Vilhelmsen med 42 stemmer 
Kaj Stauning med 40 stemmer 
Michel Bryde med 32 stemmer 
 
Kom ikke ind i bestyrelsen: 
 
Henning H. Olsen med 31 stemmer  
Ken Gregor med 31 stemmer 
Carsten Hansen med 22 stemmer 
 
VALG AF PERSONLIGE SUPPLEANTER 
 
Generalforsamlingen valgte  
 
Flemming Carlsen for Per Vilhelmsen 
Carsten Hansen for Kaj Stauning 
Ken Gregor for Michel Bryde 
Poul-Erik Andersen for Jeanette Ewald (1 årlige periode) 
 
Bestyrelsen har således følgende sammensætning: 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Periode: 

Annette Waldorf; Fryd.47 (formand)  Bo Ewald; Fryd. 59 (1 år) 

Per Vilhelmsen; Fryd.75 Flemming Carlsen; Fryd.153, st. (2 år) 

Kaj Stauning; Fryd.215 Carsten Hansen; Fryd.55 (2 år) 

Michel Bryde; Fryd.45 Ken Gregor; Fryd.233 (2 år) 

Jeanette Ewald; Fryd.59 Poul-Erik Andersen;Fryd.211 (1 år) 

Peter Rytter Nielsen Udpeget af Hvidovre Komm. til udgangen af 2005 

Jørgen Frederiksen Udpeget af Hvidovre Komm. til udgangen af 2005 
 
 

7. VALG AF REVISOR 
 
Revisionsfirma Deloitte genvalgtes. 
 

8. EVENTUELT 
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Forespørgelse, om man ved ansættelser beder om straffeattest? 
Dette har man ikke gjort. Taget til efterretning. 
 
Forslag fra en beboer: Man kan evt. lave en aftale med sin nabo, når fremmede skal ind i ens lejlighed eks. 
Vand/ varmemålere håndværkerne. Hvis man som beboer er utryg ved, at der skal nogle ind i ens lejlighed, 
når man ikke er hjemme. 
Dette handler om de unge, som skal være vikar, ved sygdom / ferie m.v. 
 
Orientering fra Legepladsudvalget: 
  
Som er: Grete Skatka, Elisabeth Nielsen, Michel Bryde og Lene Lehim. 
 
Legepladserne er blevet gennemgået for fejl og mangler. 
Der er en del der skal istandsættes, især legehusene rundt omkring. 
Der skal lægges faldunderlag ved alle gyngerne, og ved et legehus. 
Dette kommer til at koste meget. 
Der er afsat 126.000 kr. til dette arbejde. 
Der var nogle beboere der henvendte sig, at de havde mulighed for at skaffe faldunderlag til en rimelig pris, 
samt plader til legehusene. 
Michel foreslog at noget af dette arbejde blev gjort af beboerne selv, ved en arbejdslørdag. 

  

Mødet slut kl. ca. 21.00 
 
 
1. juni 2005 
Referent: Grete Skatka 

 

  
 

 


