
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R E F E R A T 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, den 7. november 2002 kl. 
18.30 i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A. 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Ken Gregor, Henrik Glyb, June Hansen 
 
Administrationen: Adm. direktør Henning Andersen, økonomichef Jesper Loose Smith og 
forvaltningschef Thuri Didriksen 
 
Fraværende: Peter Rytter Nielsen, Anne Mari Løvgreen og Clarisse Sternberg 
 

D A G S O R D E N 
 
Pkt. 1.  Behandling af referat fra forrige møde 

Referat er vedlagt. 
 
Pkt. 2.  Orientering om status for overdragelsen fra Glostrup Boligselskab 
 
Pkt. 3.  Sager til behandling 

Materiale søges fremsendt inden mødet. 
1. Identitet (brevpapir m.v.) 
2. Udlejningsforhold 
3. Forsikringer  
4. Medlemskab af BL 
5. Arbejdsgiverrolle 
6. Udkast til forretningsføreraftale 
7. Valg af revisor 
8. Ændring af fraflytningsordning 
9. Budgetkontrol (frekvenser) 
10. Porteføljepleje (kapitalanbringelse) 
11. Kollektiv ulykkesforsikring 

 
Pkt. 4.  Ekstraordinær generalforsamling 

1. Status budget 2002 for afdelingen 
2. Forslag til budget 2003 for afdelingen 
3. Regnskab for 4. kvartal for foreningen 

 
Pkt. 5.  Meddelelser 

4. fra Formanden 
5. fra Administrationen 
6. fra Bestyrelsesmedlemmer 

 
Pkt. 6.  Eventuelt 
 
 
1.  BEHANDLING AF REFERAT FRA FORRIGE MØDE 
 
Der var en enkelt rettelse til referatet vedrørende deltagere. June Hansen havde meldt afbud 
til mødet. 
 
Med denne rettelse blev referatet godkendt. 
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2. ORIENTERING OM STATUS FOR OVERDRAGELSEN FRA GLOSTRUP 

BOLIGSELSKAB 
 
Overdragelsen fra Glostrup Boligselskab er foregået under gensidig forståelse og uden 
problemer. 
 
I henhold til aftale mellem Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, Boligselskabet AKB 
s.m.b.a. og Glostrup Boligselskab blev der den 1. oktober 2002 afholdt møde mellem Glostrup 
Boligselskab og Boligselskabet AKB s.m.b.a., hvor der blev overdraget materiale, som 
fremgår af vedlagte bilag. 
 
Herefter blev lejemål og lejere oprettet, således at der kunne udskrives girokort for november 
måned. 
 
Den 15. oktober 2002 blev der afholdt møde, hvor Glostrup Boligselskab overdrog 
revisorpåtegnet saldobalance. Kopi af  revisorerklæring er udleveret til bestyrelsens 
medlemmer. Af denne  fremgår, at afdelingens tilgodehavende hos Glostrup Boligselskab 
udgør 1.450.634,96 kr. Endvidere blev der udlevet kontokort og diverse andet regnskabs- og 
budgetmateriale.  
 
Opgørelse over afdelingens andel af dispositionsfonden blev også udleveret. Af denne 
fremgår, at beløbet er 354.448 kr. 
 
Efterfølgende er der oprettet bankkonto i Arbejdernes Landsbank, hvor ovenstående beløb er 
indsat den 17. oktober 2002. 
 
Advokat Jakob Busse har den 9. oktober 2002 fået overdraget skøder og pantebreve med 
henblik på tinglysning af ændret navn m.v. og har den 10. oktober 2002 anmeldt foreningen 
til registrering hos Told og Skat.  
 
AKB har endnu ikke modtaget besked om CVR-nr., hvilket giver lidt administrative problemer 
bl.a.  i forhold til indeholdelse af skat i løn mv. 
 
Der har været afholdt møder med medarbejderne på ejendomskontoret, formanden for 
organisationsbestyrelsen og AKB om fremtiden, og medarbejderne er blevet introduceret til 
AKB's systemer. 
 
Der er foretaget opkobling af ejendomskontoret til AKB's administrative systemer. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tog  orientering om status til efterretning. 
 
3. SAGER TIL BEHANDLING 
 
3.1   IDENTITET ( BREVPAPIR MV.) 
 
Det blev besluttet at udarbejde en instuks for, hvornår der skal bruges Frydenhøjparkens 
eget papir, og hvornår der anvendes papir med AKB logo. Instruksen udarbejdes i 
samarbejde mellem formand Kaj Stauning og AKB's administration. 
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3.2 UDLEJNINGSFORHOLD 
 
I forbindelse med den fremtidige udlejning af ledige boliger i Andelsboligforeningen 
Frydenhøjparken skal der i henhold til bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger m.v. 
tages beslutning om visse udlejningsforhold. 
 
Særlige fortrinsrettigheder ved ledige boliger 
 
I henhold til udlejningsbekendtgørelsens § 7 har lejere, som samtidig afgiver en bolig i 
afdelingen, fortrinsrettighed til at overtage en anden ledig bolig i afdelingen. 
 
Denne fortrinsrettighed kan administreres på to måder. 
 
1) Der udsendes tilbud til de ansøgere i afdelingen, der er interesserede i anden bolig og 

står som aktiv boligsøgende. 
 
2) Der sættes opslag op centrale steder i afdelingen, hvorefter interesserede beboere 

udfylder en 
ansøgning på ejendomskontoret. 

 
Fordelen med opslag er, at interesserede kan nå at melde sig aktiv og derved så komme i 
betragtning til en anden bolig.   
 
Separation, skilsmisse eller brudt parforhold 
 
I henhold til udlejningsbekendtgørelsens § 8 kan boligorganisationen beslutte at 
boligsøgende, som fraflytter en bolig på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, 
har fortrinsret til ledige boliger i afdelingen i op til 1 år efter fraflytningsdatoen. 
 
Fortrinsrettigheden forudsætter fælles børn, og at den boligsøgendes børn under 18 år fortsat 
bor hos den anden af forældrene i afdelingen. Det kan ligeledes besluttes, at parterne skal 
have boet i afdelingen i f.eks. 2 år, før den ene part kan få omtalte fortrinsret. 
 
Ungdomsboliger 
 
I  henhold til udlejningsbekendtgørelsens § 8 kan boligorganisationen beslutte, at 
fortrinsrettigheden ikke skal gælde for lejere i ungdomsboliger, idet en ungdomsbolig ikke 
henhører under kategorien familiebolig. 
Beboere i ungdomsboliger skal dog være medlem af foreningen. 
 
Der skal ligeledes tages stilling til, hvem der skal stå for anvisning og dermed føring af 
venteliste for ungdomsboligerne. 
 
Det kan oplyses, at ungdomsboliger i Avedøre Stationsby bliver anvist af Hvidovre Kommune, 
og for øvrige ungdomsboliger i AKB er der lavet en anvisningsaftale med CIU 
(centralindstillingsudvalget i København). 
 
Hvidovre Kommune henholdsvis CIU anviser de unge, og AKB udarbejder kontrakter, 
opkræver husleje og foretager studiekontrol. 
 
Det vil også være muligt, at AKB fører ventelisten til ungdomsboligerne og foretager 
anvisning m.v. 
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Karenstid 
 
I henhold til udlejningsbekendtgørelsens § 8 kan boligorganisationen beslutte, at 
fortrinsrettigheden i § 7 kun kan udnyttes efter en boperiode i den boligsøgendes nuværende 
bolig. 
 
Boperiodens længde kan højst fastsættes til 2 år. 
 
Særlige fortrinsrettigheder ved ledige boliger 
 
Beboernes forhold til intern venteliste 
 
De generelle bestemmelser for beboere for at komme i betragtning til en ledig bolig via 
opslag eller udsendelse af tilbud er : 
 
1) medlemskab koster 50,- kr. og andelsgebyr koster 50,- kr.  
 
2) at beboere har meldt sig aktiv og derved betaler 120,00 kr. årligt for at komme på 

ventelisten 
 
Medlemskabet er dels en forudsætning for at få fortrinsret til at søge andre boliger i 
foreningen, dels en forudsætning for, at man kan deltage i generalforsamlinger og andre 
beboerdemokratiske aktiviteter. 
 
Ved overgangen den 1. oktober 2002 var 7 beboere skrevet op på den interne venteliste, 
efterfølgende har 2 beboere fremsat ønske om indmeldelse. 
 
Samtlige beboere bør snarest tilskrives om tilbuddet om et tvunget medlemskab vedlagt en 
tilmeldingsblanket. Samtidig kan det oplyses, at hvis man ønsker at være aktivt boligsøgende 
i afdelingen, skal man melde sig aktiv ved at indbetale 120,00 kr. på et vedlagt girokort, eller 
på et senere tidspunkt meddele dette til ejendomskontoret eller AKB's udlejningsafdeling. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om ovennævnte udlejningsforhold. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede, at fortrinsrettighed administreres ved, at der udsendes tilbud til 3 
beboere med laveste medlemsnummer, der er interesserede i anden bolig og står som aktivt 
boligsøgende. Fortrinsret opnås først efter  2 års boperiode i nuværende bolig. 
 
Bestyrelsen besluttede endvidere, at  boligsøgende, som fraflytter en bolig på grund af 
separation, skilsmisse eller brudt parforhold, har fortrinsret til ledige boliger i afdelingen i op 
til 1 år efter fraflytningsdatoen under forudsætning af, de har boet i afdelingen i mindst 2 år 
og har fælles børn, der fortsat bor hos den anden af forældrene i afdelingen. 
 
Bestyrelsen udskød beslutning om eventuel fortrinsret til lejere i ungdomsboliger til 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen besluttede at bede administrationen undersøge de nærmere vilkår for at lave en 
anvisningsaftale af ungdomsboliger med CIU. 
 
3.3  FORSIKRINGER 
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Administrationen har forelagt Willis de forsikringstilbud, som advokat Jakob Busse har 
indhentet for Frydenhøjparken. Willis oplyser,  at tilbuddet fra Nykredit er det bedste både på 
pris og betingelser. Sådan som markedet ser ud for tiden, vurderer Willis, at det vil være 
næsten umuligt at finde et billigere tilbud hos et andet forsikringsselskab.  
 
Willis anbefaler derfor, at bestyrelsen giver accept til Nykredit.  
 
Såfremt Willis fremover skal betjene Andelsboligforeningen Frydenhøjparkens forsikringer, 
skal der underskrives et mandat til Willis. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder forsikringstilbuddet fra Nykredit. Det indstilles 
endvidere, at bestyrelsen drøfter, om Willis fremover skal betjene Andelsboligforeningen 
Frydenhøjparkens forsikringer. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tiltrådte at Jakob Busse afgiver accept på forsikringstilbuddet fra Nykredit. 
 
Bestyrelsen anmodede administrationen om at drøfte øvrige forsikringsdækninger for 
Frydenhøjparken med Willis – herunder ansvarsforsikring for bestyrelsesansvar. 
 
3.4 MEDLEMSKAB AF BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING (BL) 
 
BL er interesseorganisation for cirka 700 almene boligorganisationer med tilsammen en halv 
million lejligheder eller næsten hver femte danske bolig. 
 
Boligerne er fordelt på 7.000 afdelinger. Der er almene boliger i alle 275 danske kommuner. 
 
Næsten samtlige almene boligorganisationer er medlem af BL. Der er stor forskel på 
medlemsorganisationerne. De største administrerer over 30.000 lejligheder, og der findes 
organisationer med færre end 100 lejligheder. 
 
BL arbejder for sine medlemmers og beboernes interesser ved at øve indflydelse på den 
almene boligsektors udvikling, både økonomisk, teknisk og socialt. I praksis foregår det ved 
at repræsentere de almene boligorganisationer i forhold til f.eks. statsmagten, ved at 
servicere og rådgive de almene boligorganisationer, og ved at uddanne beboere og personale 
i beboerdemokrati og administrationsregler. 
 
I 2002 koster et medlemskab af BL  76,47 kr. pr. lejlighed, samt 1/3  af samme beløb pr. 
værelse. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter en eventuel indmeldelse i BL. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen ønskede at udskyde beslutning om eventuelt medlemskab af  BL til 
førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Administrationen indkøber 8 stk. af Børge Høilunds bøger om beboerdemokrati til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
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3.5 ARBEJDSGIVERROLLE 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen anmodede AKB om at varetage opgaven som arbejdsgiver i forhold til de 2 
medarbejdere i Frydenhøjparken. De nærmere konditioner vil fremgå af 
Forretningsføreraftalen. 
 
3.6 UDKAST TIL FORRETNINGSFØRERAFTALE 
 
Administrationen uddelte og gennemgik udkast til forretningsføreraftale. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen bemyndigede Formandskabet til at forhandle og underskrive aftalen med AKB. 
 
3.7 VALG AF REVISOR 
 
Beslutning 
 
Administrationen blev bemyndiget til at indhente tilbud fra Deloitte & Touche Statsautoriseret 
Revisionsaktieselskab og fra Ernst & Young A/S for en periode foreløbig frem til 31.12.2003. 
 
3.8 ÆNDRING AF FRAFLYTNINGSORDNING 
 
Der kan vælges mellem to forskellige ordninger for fraflytning kaldet henholdsvis A-ordning 
og B-ordning. 
 
I A-ordningen foretages normalistandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Afdelingen 
overtager gradvist den økonomiske forpligtelse for normalistandsættelsen med 1% om 
måneden, indtil afdelingen efter 8 år og 4 måneder betaler udgiften fuldt ud ved fraflytning.  
 
I B-ordningen istandsættes lejlighederne ikke ved fraflytning, men der henlægges hvert år et 
beløb på lejlighedens vedligeholdelseskonto, som beboerne kan anvende til 
vedligeholdelsesudgifter i boperioden. 
 
I begge vedligeholdelsesordninger skal beboerne ved fraflytning betale for 
istandsættelsesudgifter, som skyldes misligholdelse. 
 
Beboerne tager på en generalforsamling stilling til, om afdelingen skal skifte 
vedligeholdelsesordning fra A-ordning til B-ordning. Der vedlægges et forslag til 
orienteringsbrev til beboerne. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen ønskede spørgsmålet om ændring af fraflytningsordning drøftet på den ordinære 
generalforsamling i foråret.  
 
3.9 BUDGETKONTROL 
 
Der blev udleveret budgetkontrol af 5.11.2002 , som blev nærmere behandlet under Pkt. 4. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen ønskede at få udarbejdet budgetkontrol for afdelingen 2 gange pr. år 
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3.10 PORTEFØLJEPLEJE (KAPITALANBRINGELSE) 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede at anmode AKB om at forestå investeringer. 
 
 
4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 
 
Hovedtemaet for den ekstraordinære generalforsamling er vedtagelse af budget 2003. 
 
Administrationen gennemgik budgetkontrol af 5.11.2002. Af denne fremgik, at der for år 
2002 forventes et underskud på 150.000 kr. Årsagen til det forventede underskud er 
merudgifter til prioritetslåneydelser, ejendomsskat, renovation, almindelig vedligeholdelse, 
dog modsvaret af besparelse på vandafgift. 
 
Administrationen gennemgik forslaget til budget 2003 og anførte årsagerne til, at der på visse 
punkter var afvigelser i forhold til det udkast, der var modtaget fra Glostrup Boligselskab, og 
sammenholdt desuden forslaget med budgetkontrol af 5.11.2002. 
 
Bestyrelsen drøftede forskellige områder, hvor der kan træffes beslutning om ændringer – 
herunder skift fra A til B-ordning ved fraflytning og vedrørende anskaffelser af hårde 
hvidevarer. Disse emner vil der blive arbejdet videre med henblik på den ordinære 
generalforsamling i foråret. 
 
Bestyrelsen ville analysere konto 119, og anmodede administrationen om at analysere 
driftsudgifter på konto 114 og 115. Det blev aftalt, at formanden sammen med 
administrationen udarbejder revideret forslag til budget 2003. 
 
Bestyrelsen tiltrådte, at AKB anvender sin sædvanlige samarbejdspartner i de tilfælde, hvor 
advokatbistand anvendes til inkassosager mm. 
 
 
5. MEDDELELSER 
 
Der var ingen meddelelser. 
 
 
6. EVENTUELT 
 
Der var ingen der havde bemærkninger under dette punkt. 
 
 
Da der ikke forelå yderligere til behandling, hævedes bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
 
27. november 2002 - Rev.xx, HA/LE 
Referent: Thuri Didriksen/bj 
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