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Arbejdsmøde i afdelingsbestyrelses møde 05-10-04. 

 
Tilstede:  Annette. 
 Henning. 
 Per. 
 Lis. 
 John.  
 
 
1/  Varmemålere. 
 
Per har haft møde med Ken Gregor, og de har arbejdet på at få sat et projekt sammen med 
henholdsvis energimåler fra Brunata og Ultralydsmåler fra Siemens. 
Hvis der bliver tale om at vi skal etablere vandmåling også, skal vi lige have undersøgt, hvad det 
kommer til at betyde for beboere der får boligsikring / boligydelse. Det kommer nemlig til at 
betyde, at vi kan trække ca. 600.000,00 kr. ud af huslejen og føre den over på målerregnskabet. 
Der mangler at blive indhentet tilbud på EL monteringen på begge projekter. De skal være i hus, 
inden indkaldelsen bliver udsendt til det ekstraordinære afdelingsmøde. 
Der vil blive forlagt overhead med de reelle priser plus 10 % til uforudsete udgifter. 
 
2/  Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde om varmemålere. 
 
Indkaldelsen til afdelingsmødet blev gennemgået, samt en infoskrivelse vi regner med at udsende  
d. 11-10-04, hvis vi når at få den færdig. Indkaldelsen kommer ud d. 02-11-04 og mødet afholdes  
d. 16-11-04. hvis vi kan få Frydenhøjhallen på den dato. 
 
3/  Personaleforhold. 
 
Lotte er blevet sagt op pr. 23-09-04 til aftrædelse d. 28-02-05. 
Bestyrelsen vil arbejde på at finde en varmemester.. 
 
4/  I gang værende arbejder. 
 
Sagen i nr. 55 er ved at være afsluttet. 
Der kører en sag om et badeværelse der er blevet lidt dyrt. 
Der blev snakket om Internet, telefoni og tv i en pakke. Lis og John kikker på et projekt som ser 
interessant ud. 
 
5/  Indkomne skrivelser til bestyrelsen. 
 
Jan Waldorf arbejder på at få nogle rabat aftaler hos nogle af de lokale butikker. Per er 
kontaktperson på dette projekt og skal finde ud af hvor mange andelshavere vi er. 
Der er kommet en henvendelse om problemer med vandlåse. Ejendomskontoret har en splitter man 
kan låne og lige selv prøve at rense afløbet. Hvis det er helt galt, må vi have et kloak firma ud og 
kikke på det. 
 
 
 



 
 
6/  Hårde hvidevare. 
 
Annette er ved at undersøge hvordan vi nemmest får opdateret årstal på de hårde hvidevare der står 
i lejlighederne. 
 
7/  Indvendig vedligeholdelse. 
 
Der vil blive udarbejdet nogle procedure for anvendelsen af kontoen indvendig vedligeholdelse, når 
der er kommet en ny varmemester. 
 
8/  Skiltning i Frydenhøjparken. 
 
Vi vil få indhentet tilbud på skiltning i Parken. 
 
9/ Eventuelt. 
 
Vi har fået et referat fra Hvidovre Syd varmeforsyning. 
 
Hvis man vil nedtage radiator eller skillevægge, skal man ansøge om tilladelse på 
varmemesterkontoret, før man går i gang. 
 
Pavillonen: Vi skal ansøge om tilladelse hver eneste gang vi vil benytte den, til andet en bestyrelses 
møder. 
Dispensationen på de elektriske radiatorer har været udløbet i flere år. 
Annette tager kontakt til Kommunen og prøver at få en mere ”arbejdsvenlig” tilladelse til benyttelse 
af pavillonen. 
 
 
 
 
 
 
 

Referent. 
Per Vilhelmsen.   


