
 Frydenhøjparken  

 
 
Mødereferat Dato: 2002-05-25 

 
Møde i: Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Emne: Ekstraordinær generalforsamling 
Tidspunkt: 25. maj 2002 kl. 15:00 
Sted: Frydenhøjhallens Pauserum 
  
Til stede: 64 personer repræsenterende 48 husstande. 

 
 
 
Dagsorden. Beslutning. 
Pkt. 1. 
Valg af: 
a) Dirigent 
b) Stemmetællere 
 

 
 
a) Kurt Larsen, Fryd.27 
b) Michel Bryde, Fryd.45 - Bruno Skatka, Fryd.49 - Jette Gregor, Fryd.233 

Pkt. 2 
Orientering om 
udskillelsesprocessen 
m.m. siden mødet den 
22/1 2002. 
 

Kaj Stauning orienterede om aktiviteterne siden mødet i januar 2002. 
Hovedpunkterner er: 
Hvidovre Kommunalbestyrelse havde på et møde den 29. maj udpeget 2 
medlemmer til Organisationsbestyrelsen. På samme møde oversendte HVKB 
behandlingen af vedtægterne til Økonomiudvalget. 
Den 22. april blev vedtægterne behandlet i Økonomiudvalget. Herefter har  
de været fremlagt til Offentligt eftersyn i perioden 8. maj – 22. maj. 
 

Pkt. 3. 
Behandling af forslag. 

a) Det foreslås, at 
Hvidovre Kom-
mune vælger/ud-
peger 2 medlem-
mer af Organisa-
tionsbestyrelsen. 
 

b) Det foreslås, at 
Organisations-
bestyrelsen kon-
stituerer sig 
blandt bestyrel-
sens medlemmer. 
 

c) Det foreslås, at 
beboere i Fryden-
højparken tildeles 
medlemsnumre 
efter ancennitet 
på den gældende 
lejekontrakt. For 
andre 
medlemmer 
tildeles nummer i 
den rækkefølge 

 
 
a) Godkendt 

 
 
 
 
 
 

b) Godkendt 
 
 
 
 
 
 

c) Der var ændringsforslag til den første del af formuleringen, gående 
ud på, at: 
 ”Beboere i Frydenhøjparken tildeles medlemsnumre efter hvor 
længe de en en uafbrudt periode har haft lejekontrakt i bebyggelsen. 
For andre medlemmer tildeles nummer i den rækkefølge der sker 
indmeldelse i foreningen.” 
Begrundelsen er, at man med den oprindelige formulering, stiller en 
lejer der har boet i afdelingen i fx 10 år, og er flyttet internt for fx 2 
måneder siden, ringere end en lejer, der er flyttet ind for 1 år siden. 
Ændringsforslaget blev vedtaget. 
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Dagsorden. Beslutning. 
der sker indmel-
delse i 
foreningen. 
 

d) Det foreslås, at 
indmeldelses-
gebyret i andels-
boligforeningen 
fastsættes til kr. 
50,00 
 

e) Det foreslås, at 
andelsindskuddet 
fastsættes til kr. 
50,00. 
 

f) Det foreslås, at 
gebyret for at 
blive noteret på 
oprykningslisten 
og ventelisten 
fastsættes til kr. 
120,00 pr. år. 

 

 
d) Godkendt 

 
 
 
 
 
 

e) Godkendt 
 
 
 
 

f) Godkendt 
 

Pkt. 4. 
Valg af formand. 
Punktet bortfalder hvis 
pkt. 3b. vedtages 
 

 
Punktet bortfaldt på grund af beslutningen under pkt. 3b) 
 
 

Pkt. 5. 
Valg af 
bestyrelsesmedlemmer. 
Hvis forslaget under pkt. 
3a. og 3.b vedtages skal 
der vælges 5 bestyrelses-
medlemmer. 
 

 
 
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: 

1. Kaj Stauning 
2. June Hansen 
3. Ken Gregor  
4. Henrik Glyb 
5. Clarisse Sternberg 

 
Pkt. 6 
Valg af suppleanter. 
Der skal vælges/udpeges 
suppleanter for hvert 
bestyrelsesmedlem. Det 
foreslås, at suppleanterne 
vælges på den måde, at 
den person der får flest 
stemmer er suppleant for 
det bestyrelsesmedlem 
der har fået flest stemmer, 
og så fremdeles. 
 

 
Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: 

1. Jan Waldorf - personlig suppleant for Kaj Stauning. 
2. Bo Ewald - personlig suppleant for June Hansen. 
3. Jette Sørensen - personlig suppleant for Ken Gregor. 
4. Jette Gregor - personlig suppleant for Henrik Glyb. 
5. Poul Erik Andersen – personlig suppleant for Clarisse Sternberg. 

 

Pkt. 7 
Valg af 
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Dagsorden. Beslutning. 
Administrationsform. 
Det foreslås, at bolig-
organisationen bliver 
administreret af en 
ekstern forretnings-
førerorganisation/almen 
andelsboligforening, og 
at generalforsamlingen 
giver 
organisationsbestyrelsen 
mandat til at forhandle en 
administrationsaftale på 
plads. 
 

Godkendt 
 
 
 

Pkt. 8. 
Valg af revisor. 
Det foreslås, at general-
forsamlingen giver orga-
nisationsbestyrelsen 
mandat til at optage 
forhandling med et god-
kendt revisionsfirma, med 
henblik på at indgå en 
aftale om revision af 
boligforeningens regn-
skaber. 
 

 
Godkendt 
 

Pkt. 9. 
Eventuelt. 
 

Under dette punkt blev berørt en række områder, hvoraf blot nogle nævnes i 
tilfældig orden: 
 

- udstyr i lejligheder 
- istandsættelsesordning 
- energiafregning 
- bredbånd 

 
 
Referent:  Ken Gregor Dato:  2002-06-03 
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