
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 
REFERAT 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 13. november 2003 kl. 
18:30 i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Ken Gregor, Henrik Glyb, Clarisse Sternberg og Jørgen 
Frederiksen 
 
Administrationen: Økonomichef Jesper Loose Smith og forvaltningschef Thuri Didriksen. 
 
Fraværende: June Hansen og Peter Rytter Nielsen. 
 
Øvrige: René Helmundt, Driftsleder i Frydenhøjparken 
 
 
D A G S O R D E N 
 
Pkt. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 4/9 2003 
Pkt. 2. Revisionsprotokol 

        Revisionsprotokollen fremlægges til underskrift 
Pkt. 3. Budgetkontrol pr. 30/9 2003 
Pkt. 4. Orientering om afdelingsmøde den 23. september 2003 
Pkt. 5. Forretningsorden for bestyrelsen – udkast 
Pkt. 6. Overgang fra A- til B-ordning 

• Synspjece (udkast) 
• Beboerinformation (udkast til brev) 
• Fordeling af vedligeholdelsesmidler på de enkelte lejemål 

Pkt. 7. Udlejningsforhold 
Pkt. 8. Varmemålere 
Pkt. 9. Afdelingens finansiering af forbedringer 
Pkt. 10. Personaleforhold 
Pkt. 11. Forretningsgang for kasseregnskab 
Pkt. 12      Meddelelser 

• fra Formanden 
• fra Administrationen 
• fra Bestyrelsesmedlemmer 

Pkt. 13. Næste møde 
Pkt. 14. Eventuelt 
 
 
 
PKT. 1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDET DEN 4/9 2003 
 
Protokollat fra møde den 4. september 2003 godkendtes uden bemærkninger. Protokollatet 
kan derfor sendes til organisationsbestyrelsens suppleanter. 
 
 
PKT. 2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. Revisionsprotokollen blev forelagt og 
underskrevet. 
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PKT. 3. BUDGETKONTROL PR. 30/9 2003 
 
Budgetkontrol pr. 30. september 2003 udviser et forventet underskud i året 2003 på kr. 
88.977. Bestyrelsen drøftede budgetkontrollen.  
Bestyrelsen tog  Budgetkontrol september 2003 til efterretning. 
 
 
PKT. 4. ORIENTERING OM AFDELINGSMØDE DEN 23. SEPTEMBER 2003 
 
Budget 2004 blev godkendt på afdelingsmødet den 23. september 2003. Ken Gregor 
udarbejder snarest referat, der udsendes til bestyrelsen.  
 
 
PKT. 5. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN – UDKAST 
 
Formanden fremlagde udkast til forretningsorden. Bestyrelsen drøftede forslaget, der blev 
godkendt med diverse bemærkninger. Den tilrettede forretningsorden udsendes til 
bestyrelsen. 
 
 
PKT. 6. OVERGANG FRA A- TIL B-ORDNING 
 
I henhold til beslutning om at overgang fra A- til B-ordning, er der udarbejdet en oversigt 
over fordelingen af startsaldoen på individuelle vedligeholdelseskonti 484.000 kr.  
 
Denne fremkommer ved at overføre 334.000 kr. i opsparing på fælleskontoen (A-ordning), 
samt at overføre 200.000 kr. som en del af henlæggelserne til tab ved fraflytning, da der ikke 
forventes tab som tidligere.  
 
Ved B-ordningens start vil det være muligt at fordele disse 534.000 kr. henholdsvis til 
fælleskonto (B-ordning) med 50.000 kr. og på de individuelle vedligeholdelseskonti 484.000 
kr., efter lejlighedens areal samt efter hvor lang tid, man har boet i lejligheden. 
 
Der var til bestyrelsen udsendt dels en oversigt, der viser, hvorledes fordelingen er foretaget, 
dels er der vedlagt udkast til brev. 
 
Der var ligeledes forud for mødet udsendt udkast til ”Vedligeholdelsesreglement” og 
informationsmateriale ”Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen”.  
 
Bestyrelsen godkendte fordelingsmetoden ved overgang fra A til B-ordning, og godkendte 
Vedligeholdelsesreglementet med en enkelt ændring, nemlig at reglerne skal gælde fra 1. 
januar 2004. 
 
Administrationen udsender brev om fordeling af vedligeholdelsesmidler på de enkelte lejemål 
samt Vedligeholdelsesreglement og informationsmateriale om brug af 
vedligeholdelseskontoen. 
 
 
PKT. 7. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Ajourføring 
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Ajourføringen af aktive på ventelisten starter i begyndelsen af november måned 2003. 
Ajourføringen vil herefter blive foretaget løbende på årsdagen for optagelsen på ventelisten. 
 
Der er bestilt til girobrev, og girobrev og følgebrev er blevet godkendt af formanden. 
 
Fraflytninger 
 
Der har været 1 fraflytning siden sidste bestyrelsesmøde den 4. september 2003. Derudover 
er der en igangværende bytning. 
 
 
PKT. 8. VARMEMÅLERE 
 
I alle bygninger uanset størrelse og anvendelse har der siden 1. januar 1999 været 
målerpligt, medmindre kommunen har givet dispensation. Frydenhøjparken modtog i 1999 
Hvidovre kommunes dispensation for en tidsbegrænset periode.  
 
Det blev derfor på seneste bestyrelsesmøde besluttet, at der skal udarbejdes et 
beslutningsforslag om opsætning af individuelle varmefordelingsmålere. Opsætningen og 
indregulering mv. skal være foretaget senest i foråret 2005, således at regnskabsperioden, 
der påbegyndes 1. juni 2005, baserer sig på fordelingsmålere. 
 
Fordelingsmålerne skal i henhold til reglerne være typegodkendte før monteringen. 
 
Driftsleder og næstformand vil udarbejde beslutningforslag og tidsplan til førstkommende 
bestyrelsesmøde. 
 
 
PKT. 9. AFDELINGENS FINANSIERING AF FORBEDRINGER 
 
På bestyrelsesmødet den 10. april 2003 blev fortolkningsproblemer ved individuel finansiering 
af moderniseringer i henhold til driftsbekendtgørelsen drøftet. Bestyrelsen besluttede at 
afvente en afklaring af de lovmæssige konsekvenser.  
 
De ordninger, der ikke er rejst tvivl om – nemlig råderet med godtgørelse ved flytning, samt 
individuelle forbedringer i tilknytning til solidariske vedligeholdelsesarbejder – har fortsat 
kunne bringes i anvendelse. 
 
Efter en fornyet drøftelse besluttede bestyrelsen at genoptage tidligere vedtaget ordning om 
at tillade individuelle moderniseringer af køkken, bad og nedtagning af væg inden for en 
maksimumramme af 25.000 kr., der pålignes huslejen i vedkommende lejemål.  
 
 
PKT. 10. PERSONALEFORHOLD 
 
Administrationen blev forespurgt, om der var modtaget en skriftlig klage over en 
medarbejder, og hvilken procedure sagen i så fald ville få.  
 
Administrationen kan nu oplyse, at der ikke er modtaget nogen form for skriftlig klage, men 
at en lejer på baggrund af en telefonisk henvendelse er blevet vejledt om, at klager over 
personalet skal være skriftlige og stiles til formanden for bestyrelsen. 
 
Modtager administrationen en skriftlig klage, vil klagen umiddelbart blive videresendt til 
formanden. 
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PKT. 11. FORRETNINGSGANG OM KASSEREGNSKAB 
 
Udkast til forretningsgang for kasseregnskab på ejendomskontoret blev udleveret og 
gennemgået. 
 
Bestyrelsen godkendte reglerne for kassebeholdning og udlægsregnskab for 
ejendomskontoret og besluttede at kontantbeholdningen maksimalt må udgøre 3.000,- kr. 
 
 
PKT. 12 MEDDELELSER 
 
Der var ingen meddelelser. 
 
 
PKT. 13. NÆSTE MØDE 
 
Næste møder er aftalt til  
 
11. marts 2004 kl. 18:00 
 
 1. juni 2004 kl. 18:00 
 
Afdelingsmøde blev aftalt til 15. juni 2004 eller 22. juni 2004 
 
 
PKT.  14. EVENTUELT 
 
Der var ingen, der ønskede ordet. 
 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 21:30 

Bestyrelsesmøde den 13. november 2003  Side 4 af 4 


	Deltagere
	
	
	D A G S O R D E N



	Pkt. 1.Godkendelse af referat fra mødet den 4/9 �
	Pkt. 6.Overgang fra A- til B-ordning
	Pkt. 11.Forretningsgang for kasseregnskab
	Pkt. 12      Meddelelser
	
	
	
	PKT.3.BUDGETKONTROL PR. 30/9 2003






