
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 12.08.2008 

 
Tilstede: Kaj  – Jan – John – Clarisse – Michel 
Afbud: Nina og Bodil. 

Dagsorden: 
 

1. Orientering om økonomi ( under dette punkt deltager regnskabschef Jan Hansen fra Dan-
Ejendomme A/S 

2. Manglende referater d. 22. april og den 10 juni 2008 
3. Beboermøde i september 
4. Opgaver vedtaget på generalforsamling 

a. bredbånd Tv og telefoni 
b. hegn omkring boldbane 
c. selskabslokale i Frydenhøjparken 
d. maling af bomme 

5. John har ønsket følgende punkter drøftet på mødet 
a. stor pavillon ønskes fjernet 
b. maling af rækværk omkring haverne 
c. vedligeholdelse af bede foran haver og hoveddøre 
d. hvem betaler for vand og strøm til vask af biler, campingvogne m.m. 
e. varmester Abbas – aftenåbent på kontoret 
f. tilskud til bestyrelsesmedlemmer for brug af telefoner m.m. 
g. nøgle til pavillon til bestyrelsesmedlemmer 
h. udvidelse af haver 

6. Information til beboerne. 
7. Videoovervågning af containergårdene 
8. Næste møde 
9. Eventuelt 

Orientering om økonomi 
Regnskabs chef Jan Hansen fra Dan-Ejendomme a/s orienterede om budget forslag for 2009. 
Kaj og Jan vender tilbage inden d. 19.08.08 med eventuelle korrektioner. 
 
Manglende referater d. 22. april og den 10 juni 2008 
Michel forsøger at udfærdige disse referater. 
 
Beboermøde i september 
Indkaldes tirsdag d. 23.09.2008. Jan sørger for lokale. Forslag fra beboerne skal være bestyrelsen i 
hænde senest d. 09.09.08. Den 16.09.08 omdeles budget samt eventuelle forslag fra beboerne. 
 
Opgaver vedtaget på generalforsamling 

a. bredbånd Tv og telefoni 
b. hegn omkring boldbane 
c. selskabslokale i Frydenhøjparken 
d. maling af bomme 

John indleder en undersøgelse af mulighederne for bredbånd og telefoni (herunder fibernet) 
Jan undersøger om kommunen vil  godkende en eventuel opførelse af et selskabslokale. Hegnet 
omkring boldbanen afventer denne afklaring for i givet fald at lade placeringen af et festlokale stå 
åbent. 
Jan kontakter kommunen med henblik på at få malet bommene (eller i standsat) 

   



 

   

 
John har ønsket følgende punkter drøftet på mødet 
 

e. stor pavillon ønskes fjernet 
f. maling af rækværk omkring haverne 
g. vedligeholdelse af bede foran haver og hoveddøre 
h. hvem betaler for vand og strøm til vask af biler, campingvogne m.m. 
i. varmester Abbas – aftenåbent på kontoret 
j. tilskud til bestyrelsesmedlemmer for brug af telefoner m.m. 
k. nøgle til pavillon til bestyrelsesmedlemmer 
l. udvidelse af haver 

I forbindelse med børn og unges uhensigtsmæssige brug af pavillonen ud for nr. ? blev det 
besluttet at Michel udfærdiger en skrivelse til de omkringliggende beboere med ønsket om en 
tilbagemelding på hvordan beboerne stiller sig til en fjernelse af pavillonen.  
 
Bestyrelsen vil i det kommende nyhedsbrev opfordre samtlige beboere der ikke allerede har malet 
deres hegn samt vedligeholdt bede foran haver om at gøre det hurtigst muligt. 
 
Da vandafgiften hele tiden stiger og der kommer en væsentlig forhøjelse i 2009 blev det besluttet 
at opsætte en tæller ved vaskepladsen for derigennem at undersøge hvor stort forbruget er. Det 
blev ligeledes besluttet at opsætte et metalskab som indeholder både slange og el kontakt og som 
kun kan åbnes med en contaniernøgle. 
 
Det blev besluttes at der fremover i en forsøgsperiode holdes åbent på ejendomskontoret d. 1. 
torsdag 
i hver måned fra kl. 17.30 – til 18.30. Denne ordning starter fra d. 04.09.2008 
 
Tilskud til bestyrelsesmedlemmer vil løbende blive vurderet. Der er ikke på nuværende tidspunkt 
behov for dette. 
 
Nøgler til pavillonen til bestyrelsesmedlemmerne udleveres ved henvendelse til 
ejendomsmesteren. 
I det kommende nyhedsbrev vil der kort blive orienteret om mulighederne for udvidelse af haver 
der hvor det er muligt. 
 
Information til beboerne. 
Jan udsender nyhedsbrev snarest. 
 
Videoovervågning af containergårdene 
Begrundet i de store omkostninger for fjernelse af renovation samt det store tidsforbrug fra vores 
ansatte i sortering og oprydning vil Michel undersøge mulighederne for videoovervågning. 
 
Næste møde 
finder sted d. 10.09.2008 kl. 18.30 
 
Evt. 
Michel undersøger muligheden for at omdanne ungdom boligerne til 2 rum lejligheder. 
 
Referent: Michel 


