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Referat  

fra 

Afdelingsmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

tirsdag den 29. september 2009 kl. 19:00 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 31 personer fordelt på 24 hustande. 
 
Inden mødet startede, blev der sagt et par mindeord om Jan Waldorf. 
 
Der blev gjort indsigelse mod de valgte suppleanter  fra sidste møde, om hvem der er 
blevet valgt for hvem, og hvordan det er blevet gjort. Da sidste møde var en Generalfor-
samling, er indsigelsen noteret. 
 
 

 
Pkt. 1 
Godkendelse af 
forretningsorden for 
mødet. 
 

 
 
Forretningsordenen godkendt. 

 
Pkt. 2 
Valg af dirigent, 
referent og 
stemmetællere 
 

 
 
Dirigent:                Rasmus – Dan-Ejendomme 
Referent:              Grete Skatka, Fry.49 
Stemmetællere:    Carsten Hansen, Fry.55; Helle ?, Fry 25.1 
 

 
Pkt. 3 
Beretning fra 
bestyrelsen 
 
 
 
 

 
 
Der blev stillet spørgsmål til varmeregnskabet fra Bo Svensson, Henrik Glyb, 
Anders og Carsten. 
 
Bestyrelsen vil sætte sig sammen med eksperter, for at få styr på det. 
 
Beretning er taget til efterretning 
 

 
Pkt. 4 
Indkomne 
forslag 

 
 
Forslag 1. Råderetskatalog. 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogle tilbagemeldinger. Bestyrelsen anbefalede 
at forslaget sendes til urafstemning. 
 
Vedtaget ved håndsoprækning. 
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Forslag 2.  Tilføjelse til ordensreglementet: 
 
Parkerings forbud ud for materialegården og ved vaskepladsen tilføjes til 
husordenreglementet. 
 
Vedtaget ved håndsoprækning. 
 
Forslag 3. Ved gangstien ind til Frydenhøjparken ved nr. 243, er der et 
trekantet areal med græs. Det forslås, at dette areal, bliver indhegnet, og 
brugt til hunde legeplads/ træningsplads. 
 
Det undersøges hvad et hegn vil koste. 
 
Stemmefordeling: 35 stemmer for, 10 stemmer imod, 3 blanke 
Forslaget vedtaget. 
 
Forslag 4. Forbud mod kamphunde. 
 
Stemmefordeling: 17 stemmer for, 26 stemmer imod, 3 blanke. 
Forslaget forkastet. 
 
Forslag 5. Skal katte have lov til at løbe frit omkring i Frydenhøjparken. 
 
Stemmefordeling: 10 stemmer for, 29 stemmer imod, 5 blanke. 
Forslaget forkastet. 
 
Forslag 6. Retablering af stien bag ved Fryd. 29 – Fryd.45 
 
Der henvises til generalforsamling 7-7-2006,  hvor der stod: 
 
”Forslag 3. Opsætning af havelåger på stien ved Fryd.29 - 45 
Der blev stillet et ændringsforslag om, at bestyrelsen udarbejder et råderetskatalog, 
for de udendørs arealer. Det er beboerne der skal godkende råderetskataloget på et 
afdelingsmøde.  
Afstemning: Vedtaget.” 

 
Stemmefordeling: 21 stemmer for, 20 stemmer imod, 3 blanke. 
Forslaget vedtaget. 
    
Et forslag om beskæring af træer, var indleveret for sent, men 
administration og ejendomsfunktionær bedes se på det. 
 

 
Pkt. 5 
Godkendelse af 
budget for 2010  
 

 
 
Budgettet blev gennemgået. 
Vedtaget ved håndsoprækning. 
 
 



 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A � 2650 Hvidovre 

E-mail: info@frydenhojparken.dk 
Web: www.frydenhojparken.dk 

CVR: 26 86 30 58 

 

 
Pkt. 6 
Regnskab 2008 
 

 

 
Orientering om det godkendte afdelingsregnskab for 2008 
 

 
Pkt. 7 + 8 
Valg af  bestyrel-
sesmedlemmer og 
suppleanter 

 
 
Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant. 
 
Punkterne bortfalder da Organisationsbestyrelsen varetager afdelingsbestyrel-
sens opgaver.  
 

 
Pkt. 9 
Eventuelt  
 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at arbejdet i bestyrelsen var frivilligt 
ulønnet arbejde. Der bliver brugt rigtig megen tid fra de forskellige bestyrel-
sesmedlemmer i et forsøg på at tjene Frydenhøjparkens interesser bedst 
muligt. 

Med baggrund i dette opfordrede Michel derfor til, at undgå angreb af personlig 
art på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, da det var uhensigtsmæssig og ikke 
særligt konstruktivt. 
 

 
Referent: Grete Skatka 


