
 

Referat 
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
tirsdag den 18. marts 2008 kl. 18:30 

i pavillonen ved materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Til stede: Nina Thøgersen,  Michel Bryde, Jan Waldorf, June Hansen Kort, og 
                 Kurt Larsen 
                  
Fraværende: Kaj Stauning, Bodil Larsen   
 
Referent: Michel Bryde       
 
 
 
Pkt. 1 
Godkendelse af 
referat 

 
Referatet var tidligere blevet fremsendt pr. mail og godkendt af 
bestyrelsen. 
 

 
Pkt. 2 
Orientering 
v/Kurt 
 

 
Kurt orienterede om den daglige drift af Frydenhøjparken. Kurt 
orienterede ligeledes om til og fraflytninger. Under dette punkt blev 
der behandlet en personsag. Bestyrelsen bad Kurt om at tage 
handling på specifikke problemstillinger i Frydenhøjparken. Kurt 
gennemgik ligeledes tilbuddene Vedr. nye nøgler til 
containergårdene samt kontor, varmekælder og pavillonen. Kurt 
anbefalede det billigste tilbud som beløb sig til ca. 14.000 kr. 
Endelig orienterede Kurt om mulighederne for at udleje 
ungdomsboligerne igennem et administrationsselskab ved navn 
CIU som havde specialiseret sig i denne form for udlejning. 
Kurt forlod herefter mødet. 
 

 
Pkt. 3 
Gensidig 
orientering 
 

 
Jan orienterede om overførsel af data fra den tidligere PC som var 
udlånt af KAB. Der lå her mange forskellige data omhandlende 
Frydenhøjparken. Disse data er blevet overført til den bærbare 
computer og skal sidenhen overføres til den stationære computer, 
som tænkes anskaffet til kontoret. Jan orienterede ligeledes om en 
undersøgelse af muligheder og priser på et program som i givet 
fald vil kunne anvendes til at registrere hårde hvidevarer, 
udskiftning af diverse inventar m.m. i de enkelte lejemål. Jan 
vender tilbage senere med et konkret forslag. Michel orienterede 
om en personsag. 
 
 

 
Pkt. 5 
Udlejning af  
 

 
Da ventelisten til ungdomsboligerne ikke er særlig lang overvejes 
det nøje at indgå en aftale med CIU om udlejning af disse boliger.  
 

   



 

   

ungdomsboliger 
 
 

Vi har netop gennemgået vores ventelister og de nuværende 
beboere. Disse beboere er blevet bedt om at dokumentere at de er 
under uddannelse. I modsat fald skal de fraflytte boligerne. Unge 
kan i særlige tilfælde indsættes uden at være under uddannelse, 
hvis det er Hvidovre Kommune  som gør dette, da de jo har 
rådighed over hver 4. Bolig. CIU bliver indkaldt til næste 
bestyrelsesmøde for at give en orientering om vilkårene for en 
aftale. Vi ved at en aftale vil koste ca. 200 kr. pr. lejemål (kun 
ungdomsboliger) pr. år. Altså en samlet udgift på ca. 2400 kr. årligt.
 

 
Pkt. 6 
Tilbud på nyt 
nøglesystem 
 

 
Det fremgik af de tilbud som Kurt havde indhentet at prisen 
svingede ret meget. Der forelå et tilbud fra 2 låsefirmaer: 
 
Furesøens låse: Ruko system til i alt kr. 21.542.50 inkl. Moms 
Hvidovre låse: GEGE system til i alt kr. 14.505.00 inkl. Moms 
 
Bestyrelsen besluttede at vælge GEGE systemet forudsat at 
nøglerne var kopisikret, Hvilket skulle fremgå skriftligt. 
 

 
Pkt. 7 
Fastlæggelse af 
procedurer i 
forbindelse med 
udlejning 
herunder 
byttelejligheder. 
 

 
I forbindelse med en konkret indflytningssag blev det klart at det 
var nødvendigt med en præcisering af B ordningen overfor 
tilflyttere. Det blev samtidig besluttet at de eksisterende skemaer 
vedr. indflytning og fra flytningspapirer skal fremsendes til 
bestyrelsen således at punkterne kan blive gennemgået og evt. 
tilrettet således at vi undgår misforståelser og nye beboere får en 
dårlig start i Frydenhøjparken. Det skal være tydeligt for enhver 
hvad afdelingen udbedrer/udskifter og hvad fraflytter og tilflytter 
selv skal sørge for. 
 

 
Pkt. 8 
Fordeling af 
ansvarsområder  
 

 
Et punkt der ikke var blevet færdigbehandlet fra tidligere møder. 
Det blev besluttet at hele bestyrelsen skulle være tilstede ved 
behandlingen af dette emne. 
 

 
Pkt. 9 
Modtagelse af 
ny varmester 
 

 
Den 1. April 2008 tiltræder den nye varmester. Der vil være en 
fælles modtagelse kl. 7.30 Hele bestyrelsen er velkommen. 
 

 
Pkt. 9 
Eventuelt 
 

 
Gennemgang af aktivitet for den samlede bestyrelse d. 2. Maj 2008
 

 


