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Ny varmemester 
 
Et enigt ansættelsesudvalg har ansat en ny varmemester Niels Christian 
Ingemannssøn, som starter den 1. april 2008. Niels Christian har stor 
erfaring med ejendomsdrift, herunder vedligeholdelse, renovering og ikke 
mindst syn, samt masser af praktisk kunnen. Vi ønsker Niels Christian 
velkommen og håber, at alle vil tage rigtigt godt imod ham. kontakt Niels 
Christian i normal kontortid eller på edk@frydenhojparken.dk  
 
Konstituering af bestyrelse 
 
På baggrund af Kaj Staunings nuværende arbejdssituation og dermed 
ønsket om, at ændre status fra formand til menig medlem af bestyrelsen, 
blev det enstemmigt besluttet, at Michel overtager posten som formand, 
og Jan bliver næstformand. Bestyrelsen var glad for, at Kaj har valgt at 
blive i bestyrelsen, da han besidder en masse kompetencer i kraft af hans 
store viden og lange virke i bestyrelsens arbejde. 
 
Opfordring til beboerne 
 
Vi vil hermed opfordre alle, som har tid og lyst, til at være med i et udvalg, 
som Bestyrelsen ønsker at nedsætte. Udvalget skal tage sig af forskellige 
aktiviteter i Frydenhøjparken, fastelavn, sommerfester, loppemarked eller 
helt andre tiltag, som udvalget måtte finde interessante. Kunne du tænke 
dig at være med, så skriv en mail til os. aktiviteter@frydenhojparken.dk  
 
Opretning af belægninger på stier og veje 
 
Bestyrelsen har fået en del henvendelser, og ved selvsyn konstateret, at 
tilstanden på vore veje, stier og parkeringspladser er meget mangelfuld 
og trænger til et grundigt eftersyn. Vi vil derfor i den nærmeste fremtid få 
foretaget en vurdering af omfanget. Umiddelbart derefter vil der blive 
indhentet tilbud, så der hurtigst muligt vil blive iværksat en udbedring af 
skaderne. 
 
El skabe og dæksler til krybekælder og udluftningskanaler 
 
Det er i høj grad tiltrængt, at vi også undersøger tilstanden på el skabe, 
udluftningskanaler og dæksler til krybekælder, når vi har en status på 
dette vil et til bud blive indhentet, og en udbedring af skaderne blive 
iværksat.   
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Nyhedsorientering på mail 
 
En ny service til alle. Vil du gerne fremover modtage orientering, 
informationer og nyheder fra bestyrelsen og administrationen på e-mail, 
bedes du meddele os din mail adresse her nyheder@frydenhojparken.dk  
 
 
 
P. Pladser 
 
Undersøgelsen vedrørende de skærpede regler, som Bestyrelsen er i 
gang med, er endnu ikke tilendebragt. Så vi vil indtil da igen opfordre alle 
der har arbejdsbiler, og som benytter p. pladserne i Frydenhøjparken, til 
at parkere således, at de er til mindst mulig gene for de almindelige 
personbiler. 
 
Internet, telefoni og TV muligheder 
 
Bestyrelsen har fået en del henvendelser, om hvordan mulighederne er i 
dag for at få etableret en eller anden form for fælles Bredbånd, telefoni og 
TV i Frydenhøjparken. Generalforsamlingen nedstemte forslaget for 
nogle år siden. Henvendelserne nu, kunne godt tyde på en fornyet 
interesse, som bestyrelsen gerne vil undersøge mulighederne for igen, 
hvis der er en bred tilslutning til dette. Er du stemt for en ny undersøgelse 
så send en mail til internet@frydenhojparken.dk   
 
Muligheder for ændring af Ungdomshyblerne 
 
Det efterhånden en kendt sag at det ikke er så let at få udlejet 
ungdomshyblerne som det har været. Vi vil derfor undersøge 
mulighederne for, at foretage en omdannelse til 2 værelses lejligheder, 
som vi ved er en meget eftertragtet boligstørrelse. Vi håber at kunne 
informere om resultatet i næste orientering fra Bestyrelsen 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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