
Referat af bestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelsen for Frydenhøjparken 

d. 26.08.2009 
 

Fremmødte: Nina Thøgersen, Clarisse Sternberg, John Jensen, Jan Waldorf og Michel Bryde. 

Afbud: Bodil Larsen og Kaj Stauning. 

 

Valg af referent 

Michel . 

Referatet skal gå på omgang og listen ser således ud i rækkefølge: 

Clarisse, John, Jan, Kaj, Bodil og Birgit. 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Michel blev valgt til formand 

og Jan blev valgt til næstformand. 

 

Gensidig orientering 

Orientering om div. driftsforhold i Frydenhøjparken. 

 

Godkendelse af referat fra organisationsmødet i juni – 09 

Da der var tvivl om de personlige suppleanters placering i forhold til de valgte bestyrelsesmedlemmer 

blev det besluttet at udsætte godkendelsen indtil referenten Grete Skatka,  var blev konsulteret om 

dette spørgsmål. 

 

Henvendelser fra beboere 

Under dette punkt blev der behandlet 2 henvendelser fra beboere. 

 

Råderetskatalog 

I forbindelse med råderetskataloget behandling på det kommende beboermøde, vil der blive udsendt 

et nyhedsbrev, hvor beboerne vil blive mindet om at indlevere forslag eller rettelser til det tidligere 

udsendte forslag til råderetskatalog. Bestyrelsen debatterede ligeledes det formålstjenestlige i, samtidig  

at beskrive de pligter som vi har som beboere. 

 

Indkomne punkter fra bestyrelsesmedlemmerne. 

Intet under dette punkt. 

 

Parkeringsbåse afmærket med gule striber. 

Det blev besluttet at fjerne de gule striber/kryds, hvor det ikke var absolut nødvendigt. Det fastholdes 

bl.a. at der stadig skal være parkering forbudt ved vaskeplads og indgang til materialegård. 

 

APV (herunder henvendelse fra arbejdstilsynet) 

Arbejdstilsynets henvendelse blev drøftet ligesom den udarbejdede APV fra Abbas blev gennemgået. 

Jan og Michel følger op på den APV i samarbejde med Abbas og Martin Staal. 

 

Containergårdene 

Containergårdene var et af de forhold som arbejdstilsynet havde fokus på omkring uhensigtsmæssige 

løft for ejendomsmesteren. Bestyrelsen arbejder videre på at få løst dette problem. 

 

 

 



 

Afdelingsmøde til oktober 

Afdelingsmødet skal afholdes i september og ikke i oktober som først antaget. Dette skyldes at varslet 

om en evt. ændring af huslejen, skal varsles 3 måneder før. Det blev derfor besluttet at afholde 

beboermødet tirsdag d. 29.09.2009 

 

Etablering af Petanque bane 

Beboere har foreslået af etablering af en petanque bane, kunne placeres ud for 231 i forbindelse 

med fjernelsen af den eksisterende pavillon. Da andre beboere tidligere har foreslået etablering 

af sådan en bane, blev det besluttet at det skulle fremlægges for beboerne på mødet d. 29.09.2009 

for en afgørelse af økonomi og endelig placering.  

 

Evt. 

Næste møde i bestyrelsen er den 23 september 2009.09.02 

 

Referent: Michel 

 

 

 


