
 

Referat 
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
tirsdag den 20. maj 2008 kl. 18:15 

i pavillonen ved materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Til stede: Kaj Stauning, Michel Bryde, Jan Waldorf, June K. Hansen, Bo Svensson. Fra 
                 D-E: Kurt Larsen, Gregers Andersen og Iben Koch plus vor varmemester, 
                 Abbas 

Fraværende: Nina Thøgersen og Bodil Larsen 
 
Referent: Bo Svensson 
 
 
 
Pkt. 1 
Administrator 

 
Evalueringsmøde med repræsentanter fra vor administrator. Vi 
drøftede og besluttede bl. a. følgende:  

• D-E har alt materiale elektronisk  

• D-E kan være behjælpelig ved sygdom/ferie. Adviseres i god 
tid.  

• D-E Netservice er snart på plads. Jan koordinerer.  

• Venteliste: Sender ud til alle returnerede på grund af 
adresseændring.  

• Ved genudlejning etableres førsyn. Bemærkning om evt. nyt 
køkken meddeles ansøgere. 

• Fra D-E deltager 4 ved den kommende generalforsamling. 
IK vil gerne stille op som dirigent 

• Regnskab og budgetkontrol – budget org. 2009  

• D-E sender alle ind/udflytninger til hele bestyrelsen  

 
 
Pkt. 2 
Varmemester 
Abbas  

 

 
Abbas samler så vidt muligt reparationer sammen til den enkelte 
håndværker. Laver selv en del småreparationer. 

NB! Jord må ikke længere anbringes af beboerne, men skal 
anbringes på kommunens genbrugsplads. Vi skal have fat i 
kommunens affaldsdirektiv. 

   



 

   

 
Vi skal opfordre beboerne i højere grad til at anvende 
genbrugspladsen på Avedøre Holme. 

Forslag om 1 månedlig aftenåbning på kontoret (Abbas og Kurt). 

Abbas udleverer maling og rulle til maling af udv. træværk. 

Abbas reparere vejhuller med kold asfalt. 

 
Pkt. 3 
Generalforsam-
lingen  

 

 
Vi vil afsætte omkring 6.000 kr. til smørrebrød og øl/vand (forventet 
70-80 mennesker) efter generalforsamlingen, idet vi på den måde 
fejrer vort 30 års jubilæum. 
Jan skal have tilsendt skabelon til stemmesedler. Påtager sig at 
krydse deltagere af ved indgangen. 
Kaj fremlægger det økonomiske. Jan sørger for en oversigt over 
bestyrelsens arbejde i det forløbne år til formandens beretning. 

 
Pkt. 4 
Legepladserne  

 
Det blev besluttet at indgå en vedligeholdelsesaftale med det firma, 
som har lavet vore nye legepladser. 

 
Pkt. 5 
Låge  

 
1 låge opsættes ved stien, således at vejen bag den nederste 
række mod syd spærres. Sagen har tidligere været oppe på en 
generalforsamling. Arbejdet sættes i gang nu på baggrund af 
indhentet tilbud. Vi afventer virkningen af lågen for at vurdere, om 
det senere bliver nødvendigt at sætte en tilsvarende op i den 
anden ende af stien.  
Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at vente med udførelse af 
dette punkt, til udvidelser af haver er færdigbehandlet. 

 
Pkt. 6 
Eventuelt  

 

 
Det er vigtigt, at beboerne aflæser målere den 31/5-1/6. Måler 
aflæses samtidigt i kælderen. Den økonomiske situation omkr. 
dødsbolejligheden skal afklares. 
Vi drøftede, om vi skulle foreslå en beboerovertagelse af de hårde 
hvidevarer for på den måde at udtage anskaffelser og reparationer 
af den fælles økonomi. Ingen umiddelbar konklusion. 

 
Pkt. 7 
Næste møde  

 
Tirsdag den 10. juni som forberedelse til generalforsamlingen.  

 


