
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde den 25. november 2004 kl. 17:00 i Andelsboligforeningen Fry-
denhøjparken, Pavillonen 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Annette Waldorf, Henning Olsen, John Møller, Lis Hagen, Per Vilhelmsen og Peter 
Rytter Nielsen (punkt 6-10). 
 
Administrationen: Forvaltningschef Thuri Didriksen (punkt 1-6) og økonomichef Jesper Loose. 
 
Fraværende: Jørgen Frederiksen. 
 
 

D A G S O R D E N 
 
1. Godkendelse af referat fra møde den 18. august 2004 
2. Revisionsprotokol 
3. Varmemålere 
4. Udlejningsforhold 

- Orientering om beboerklagenævnssag (nr. 55)  
5. Personaleforhold 
 - Ansættelse af Driftsleder 
6. Telenet til Frydenhøjparken 
7. Budgetkontrol pr. 31/10 2004 
8. Budget 2005 
9. Eventuelt 
10. Næste møde 
 
 
Uden for dagsordenen oplyste forvaltningschef Thuri Didriksen, at mødestart på mødet den 
25. november 2004 den 18. august 2004 var aftalt til kl. 17:00, men var anført til kl. 18:30 i 
mødeindkaldelsen. Derfor ringede administrationen den 25. november 2004 til alle bestyrel-
sesmedlemmerne om det ændrede mødetidspunkt. Enkelte bestyrelsesmedlemmer tog ikke 
telefonen, hvorfor der blev indtalt besked på svareren. 
 
Desværre havde Peter Rytter Nielsen ikke hørt sin telefonsvarer, hvorfor Peter Rytter Nielsen 
først kom til mødet kl. 18:30, og deltog således i mødet fra punkt 6. 
 
 
1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE DEN 18. AUGUST 2004 
 
Protokollat fra møde den 18. august 2004 godkendtes uden bemærkninger. 
 
Bestyrelsen anmodede om, at referater for fremtiden fremsendes via mail med en frist på 5 
hverdage til eventuelle bemærkninger. Herefter underskriver formanden og returnerer til ad-
ministrator. 
 
Administrator mailer det godkendte referat til Bladudvalget v/Jan Waldorf. 
 
Revideret forretningsorden fremlægges til underskrift på næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsesmøde den 25.. november 2004  Side 1 af 5 



Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget indføjelser siden seneste møde. 
 
 
3. VARMEMÅLERE 
 
Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 15. december 2004 ved omdelt brev af 
16. november 2004. Indkaldelsen beskriver 2 modeller - herunder funktion og pris for var-
memålere og 1 model med vandmåler. Administrationen udarbejder en overhead, der skema-
tisk viser forskellen på de 2 modeller. 
 
 
4. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Fraflytninger 
 
Der har været en enkelt fraflytning af en 3-rums familiebolig samt 2 opsigelser af ungdoms-
boliger siden seneste bestyrelsesmøde. 
 
Ungdomsboliger 
 
På ventelisten til ungdomsboliger i Frydenhøjparken er opnoteret 32 ansøgere. Ved udsendel-
se af tilbud på de sidste ledige ungdomsboliger, var der, ud over de to nye lejere, ingen an-
søgere på ventelisten, der var aktuelt interesseret i en ungdomsbolig.  
 
Lejemålet Frydenhøjparken 253, 1. tv er ledigt til 1. december 2004. Vi har modtaget en en-
kelt ansøger fra ejendomskontoret, og han vil modtage ansøgning om godkendelse på dette 
lejemål. 
 
Der foreslås at sætte opslag (annoncering) på uddannelsesinstitutionerne i området, for at få 
flere ansøgere.  
 
Ændring af ajourføringsgebyr 
 
forhold og der vedtaget, at der skal betales 120 kr. årligt for at komme på venteliste. Af de 
120 kr. betaler Frydenhøjparken 100 kr. til forretningsføreren, Boligselskabet AKB s.m.b.a. 
svarende til det til enhver tid værende gebyr i henhold til forretningsførerselskabets takst-
blad. 
 
Forretningsførerselskabet har vedtaget regulering af taksten med virkning fra 1. januar 2005 
til 125 kr. 
 
Denne regulering indebærer derfor, at gebyr for ajourføring af ventelisten i Frydenhøjparken 
forhøjes fra kr. 120,00 til kr. 145,00 årligt. 
 
Orientering om beboerklagenævnssag (nr. 55) 
 
Der eksisterer fortsat uenighed om enkelte punkter, der behandles i Beboerklagenævnet den 
8. december 2004. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt drøfter annoncering på 
uddannelsesinstitutionerne i området. 
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Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede tillige at annoncere på hjemmesi-
den, ved opslag på ejendomskontoret og ved uddeling af annonce på det ekstraordinære af-
delingsmøde den 15. december 2004. 
 
 
5. PERSONALEFORHOLD 
 
På grund af langtidssygemelding er der den 22. november 2004 ansat en afløser, René Jo-
hansen. 
 
Ansættelsesudvalget har peget på en kandidat til stillingen som driftsleder, som har modtaget 
tilbud om ansættelse. Tilbuddet er netop blevet afslået.  
 
Bestyrelsen besluttede at annoncere efter en ny driftsleder. 
 
 
6. TELENET TIL FRYDENHØJPARKEN 
 
Bestyrelsen bad Lis Hagen og telenetudvalget om at fortsætte sonderinger om telenet - her-
under indhente priser m.v. 
 
 
7. BUDGETKONTROL PR. 31/10 2004 
 
Budgetkontrollen er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. 
 
De væsentligste afvigelser fremgår af det fremsendte. 
 
Underskuddet forventes at udgøre 37.538 kr., mod tidligere forventet mellem 75.000 til 
100.000 kr. At underskuddet er blevet mindre skyldes hovedsageligt, at der har været 1 
medarbejder mindre ansat i 4-5 mdr. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager budgetkontrollen til orientering. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
8. BUDGET 2005 
 
Oversigt over udgifter til bemanding blev udleveret. Bestyrelsen var opmærksom på, at om-
kostningerne til ansættelse af ny ledende varmemester skulle holdes inden for rammerne af 
de afsatte udgifter i budget 2005 til bemanding, "gartnerfirma" samt arbejdsgiverfunktion. 
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9. EVENTUELT 
 
Indvendig vedligeholdelse 
 
Brug af konto for indvendig vedligeholdelse blev diskuteret, og bestyrelsen henholdt sig fort-
sat til skrivelsen "Sådan anvender du indvendig vedligeholdelseskonto", og at denne blev ud-
leveret ved indflytning.  
 
I den forbindelse udbad bestyrelsen sig kopi af det materiale, som en indflytter modtager ved 
indflytning. 
 
Status for situationen i Frydenhøjparken 
 
Bestyrelsen drøftede status og konkluderede følgende: 
 
Da bestyrelsen tiltrådte stod vi overfor to problemer. Der var ikke balance mellem indtægter 
og udgifter i afdelingen, og den fremtidige bemanding af afdelingen var uafklaret. 
 
Vi meldte ud, at vi først og fremmest ville fokusere på at genskabe balancen mellem udgifter 
og indtægter og påbegynde en afvikling af det opsamlede underskud i afdelingen fra budget 
2005. Med vedtagelsen af budgettet for 2005 på afdelingsmødet i september måned, er det 
bestyrelsens opfattelse, at der er genskabt en sund økonomi i afdelingen. 
 
Genopretningsplanen betyder, at Frydenhøjparken for fremtiden kun er bemandet med en 
ansat. Det har ført til overvejelser over, hvilke ydelser afdelingen nemmest og billigst kan kø-
be sig til. Det er bestyrelsens opfattelse, at vedligeholdelsesopgaver på udenomsarealerne - 
som eksempelvis beskæring - er mest fordelagtig at købe ude i byen. 
 
Derimod er det bestyrelsens opfattelse, at det er helt nødvendigt for afdelingen at ansætte en 
person, som udover den daglige renholdelse kan udføre håndværkerstyring, syn af lejlighe-
der, budgetstyring og andre administrative opgaver. Det er ikke let at finde en person med 
den rette profil, og som har lyst til at overtage den svære opgave.  
 
Bestyrelsen har i første omgang forsøgt sig med at ”headhunte” den rette person. Det har vi 
gjort dels for at spare store omkostninger til annoncering, og dels fordi det var vores opfattel-
se, at vi på den måde bedst kunne finde den rette person. Denne strategi er imidlertid slået 
fejl. Bestyrelsen vil derfor slå stillingen op, og en ledende varmemester forventes ansat til 
den 1. februar. 
 
Den ustabile personalemæssige situation bliver løst dels ved vikardækning og dels ved, at 
formanden for bestyrelsen ud over sin formandsfunktioner ulønnet løser en række administra-
tive opgaver. Det er i længden uholdbart, og bestyrelsen har berettiget håb om, at det vil bli-
ve løst med ansættelsen af en ledende varmemester. 
 
Gennemførelse af genopretningsplanen har forståeligt nok givet anledning til en vis bekym-
ring, og vi skal da medgive, at det er en sårbar konstruktion med en ansat. Enkelte beboere 
har direkte meldt ud, at de er modstandere af den af bestyrelsen valgte politik, men det er 
vores fornemmelse, at det er et mindretal. Under alle omstændigheder er der ikke formuleret 
et klart alternativt til den af bestyrelsen udstukne linje. 
 
Det er bestyrelsens håb, at alle beboere vil tage godt imod den kommende varmemester. 
Bemandingen af Frydenhøjparken skulle gerne være løst mange år i fremtiden fra den 1. fe-
bruar 2005. 
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10. NÆSTE MØDE 
 
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 8. marts 2005 kl. 17:00. 
 
 
Da ikke yderligere forelå til behandling, hævedes bestyrelsesmødet kl. 19:45. 
 
 
 
 
 
 
 
2. december 2004 
Referent: Thuri Didriksen/LE 
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