
Referat af bestyrelsesmøde 

d. 2.11.2010 

Fremmødte: Carsten, Clarisse, Kaj, Jeanett, og Michel. 

Dan-Ejendomme: Gregers og Karsten. 

Dagsorden: 

Varmeregnskab Ista´s rolle og indsats 

Debat omkring Ista´s indsats i forbindelse med aflæsning af målere.  Man skal endvidere være 

opmærksom på at 2 rums boliger samt ungdomsboligerne, har flere end 1. måler der skal aflæses.  

 

Varmeregnskab – udsættelse af efterbetaling. 

Efterbetalingen udsættes til februar 2011. 

 

Undersøgelse af vores varmeanlæg – Teknologisk Institut 

Bestyrelsen ønsker undersøgelsen af vand/varmeanlægget iværksættes omgående/hurtigst 

muligt. Bestyrelsen ønsker Teknologisk Institut inddraget i denne undersøgelse. 

 

Venteliste –rækkefølge tildelinger/tilbud til kommunen 

Gregers redegjorde for regelsættet omkring ventelisterne. 

 

Karsten Nielsen/Abbas; Arb. Indsats og opgavefordeling/ansættelsesbrev på Karsten 

Gregers sørger for at videregive ønsket en afklaring til Kurt. 

 

Plan for kontrol af varme- og vandmålere i 20111 (hvem og hvordan) 

Der skal kontrolleres via stikprøver på udvalgte målere om de viser rigtigt. Det bør være en 

Opgave for Teknologisk Institut. 

 

Status for gartnernes (Henrik Ravn) arbejde. 

Karsten Nielsen redegjorde for arbejdet som ville blive opstartet igen om 2 dage. Der var uklarhed 

Omkring hvilket arbejde der skal udføres ved nedlagt pavillon. Der blev gjort opmærksom på at 

hegnet ind til Egevolden skal repareres. Karsten vil kontakte Egevolden for derigennem at søge om 

Tilskud til dette arbejde. 

 

Status på rottesikring. 

Karsten Nielsen orienterede om at der havde været startvanskeligheder med opsætningen at 

profilerne p.g.a. sygdom. Der var ligeledes flere haver hvor det ikke var muligt at komme til at 

Opsætte profilerne, da fliser og andet umuliggjorde adgang til væggen. Der skal findes en løsning 

På dette problem. Hvem skal fjerne og reetablere fliserne. 

 

Status på vandskade   

Gregers videregiver spørgsmålet til Kurt som derefter vender tilbage. 

 

Aftaler om afdragsordninger på huslejebetaling 

Her blev det aftalt hvorledes Dan-Ejendomme fremover skal forholde sig til disse situationer. 



 

Skal foreningen moms registreres 

Gregers videregiver spørgsmålet til Jan i Dan-Ejendomme, som derefter vil vende tilbage med et 

Svar. 

 

Køkkenrenoveringer- Forretningsgange/Vordingborg køkkens korrespondence med 

Ejendomskontoret. 

Det blev besluttet at meddele Vordingborg Køkkener at stoppe med uopfordrede 

Henvendelser til beboerne i Frydenhøjparken. 

 

Herefter forlod Dan-Ejendomme mødet og den øvrige dagsorden fortsatte. 

 

Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Intet referat da det var at betragte som et arbejdsmøde. 

 

Gensidig orientering 

Der blev givet informationer og orientering herunder udeområder, miljøtur, salt indkøb, 

Ønsket om håndværker liste samt oplysning om servivekontrakter. 

 

Formandskabet 

Under dette punkt  blev der foretaget en meningsudveksling om opgaver og ansvar. 

 

Opfølgning på afd.mødet. Forslag 1 vedr. lampe for enden/ved gavlen af 243 

Det blev besluttet at Kaj tager kontakt til ejendomskontoret for at iværksætte dette. 

 

Personsag om køkkenrenovering. 

Sagen blev drøftet og det blev konstateret at der i dette tilfælde var brudt med de gældende 

principper og det kunne få meget store økonomiske konsekvenser for Foreningen, hvis denne 

Ordning blev gældende. Det blev derfor besluttet fremover at håndhæve dette princip indtil 

En eventuel ændring havde fundet sted på et afdelingsmøde. 

 

Vejbump tilbud 

Carsten fremlagde et tilbud om etablering af vejbump i Frydenhøjparken. Det blev besluttet 

At Carsten skulle indhente tilbud på at få udført dette arbejde. 

 

Evt. 

Ingen bemærkninger under dette punkt. 

 

Næste møde finder sted d. 7.12.2010 

 

Referent: Michel 

 

 

 

 


