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Referat 

fra møde i 
Organisationsbestyrelsen 

 
Dato: 9. juni 2009 

 
Sted: Pavillonen ved Materielgården 

 
Deltagere: Michel Bryde, Jan Waldorf, Clarisse Sternberg, Kaj Stauning, John Jensen 

 
Fraværende: Nina Thøgersen Bodil Larsen 

 
Referent: Michel Bryde 

 
 
Dagsorden Beretning 
 
Pkt.1 
Gensidig orientering 
 

 
Det afsluttede varmeregnskab og behandling af klager opsendes til 
kommunen inden den 18. juni 2009. Jan vil rette henvendelse til 
kommunen for derigennem at undersøge muligheden for at lave 
foranstaltninger der kan nedsætte hastigheden for knallerter og lign, på 
stien langs med Egevolden. Der har været rejst klager over boldspil. De 
involverede parter vil blive inddraget via Dan-Ejendomme. 
 

 
Pkt. 2 
Nedtagning af 
pavillon 
 

 
I forbindelse med henvendelser fra beboere omhandlende et ønske om at 
få nedtaget pavillonen ud for 231 - til 253 besluttede bestyrelsen at 
udsende ønsket til afstemning for de berørte beboere. Afstemningen er 
tilendebragt og et næsten enstemmigt flertal blandt de afgivne svar 
ønskede en nedtagning. Bestyrelsen besluttede at følge fler-tallets 
indstilling og pavillonen nedtages snarest. 
 

 
Pkt. 3 Indkomne 
forslag fra beboerne 
 

 
Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen fra beboerne. 
Fristen var dog til dagen efter. Hvis der indløb forslag ville disse blive 
videresendt til hele bestyrelsen. 
 

 
Pkt. 4 
Generalforsamlingen 
d. 24 juni 2009 
(herunder beretning) 
 

 
d. 24 juni 2009 (herunder beretning) Generalforsamlingen samt 
beretningen blev drøftet. Da pauserummet på Frydenhøjskolen var 
optaget afholdes generalforsamlingen i gymnastiksalen indenfor til 
venstre. 
       

 
Pkt. 5 
Råderetskatalog 
 

 
Forslagene til et råderetskatalog blev gennemgået og tilført yderligere 
tilføjelser. Bestyrelsen ønsker at give beboerne så stor indflydelse på egen 
bolig, som overhovedet muligt. Råderetskataloget vil blive udsendt til 
beboerne til gennemsyn. Beboerne kan stille egne forslag eller ønske 
rettelser til kataloget som skal vedtages på afdelingsmødet til efteråret. 
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Pkt. 6 
Indkomne punkter 
fra bestyrelsen 
 

 
Ingen yderligere punkter fra bestyrelsens medlemmer.  
 

 
Pkt. 7 
Vedligeholdelse af 
udendørsarealer 
 

 
Der var en generel drøftelse om vedligeholdelsen af udendørsarealerne. 
Arealet bagved fryd. 29 - til 45 er vokset helt til. Det blev besluttet at det 
skulle klippes ned til efteråret og der derefter skulle findes en fremtidig 
løsning der kunne mindske vedligeholdelsen fremover. Der lå en tidligere 
bestyrelses beslutning om at lukke den ene ende med en låge p.g.a. 
uvedkommende trafik og støjende adfærd og ophold i buen ud for nr. 45 
hvor der også havde fundet håndgemæng sted. Dette bevirker og giver 
hermed en utryg oplevelse hos de omkringliggende beboere. Bestyrelsen 
besluttede at ændre denne beslutning til at der skulle lukkes af med 
bevoksning og evt. genbruge trappefliserne i denne afdækning. Dette 
Vil medføre en formindsket udgift i forhold til en låge. 
 

 
Pkt. 8 
Evt. 

 
Intet under dette punkt 
 

 
 
Mødet sluttede kl. 19:40 


