
 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A � 2650 Hvidovre 

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

CVR: 26 86 30 58 

 

Referat  

fra 

Generalforsamling i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Onsdag den 21. juni 2010 kl. 19:00 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 

Beboere: 13 husstande 

Bestyrelsen: Michel Bryde, Clarisse Sternberg, Kaj Stauning, Marianne Weihe, 
Grete Skatka 

Administrationen: Iben Koch; Gregers Andersen; 

 
Velkomst ved Michel Bryde. 
 

Pkt. 1 

Godkendelse af Forret-
ningsorden 

Forretningsordenen godkendt. 

Pkt. 2 

Valg af dirigent, referent 
og stemmetællere 
 

Dirigent:               Iben Koch; Dan-Ejendomme A/S 
Referent:              Grete Skatka, Fryd.49 
Stemmetællere:    Gregers Andersen; Grete Skatka 

Pkt. 3 

Årsberetning fra 
bestyrelsen 
 

Gennemgang af Årsberetning ved Michel Bryde. 
Stikord fra beretningen: 
• Personlige henvendelser 

• Bemanding 
• Varmeregnskab 
• Råderetskatalog 
• Huslejeforhøjelser 
• Indhegning 
• Drift 

• Vedtægtsændringer 
• Rottesikring 
 
Herefter blev beretningen sat under debat: 
 
Ang. Personlige henvendelser: 

Der er kritik fra beboere, fordi de fremover skal kontakte administrationen, frem for 
bestyrelsen, da beboere oplever modstand fra administrationen.  
 
Ang. Varmeregnskab: 

Simens er blevet bedt om at gå ind i de konkrete sager. Tilbagemeldingen fra Simens 
var, ”At der ikke var noget galt med målerne”. Men beboerne har ikke oplevet at 
Simens har været der. 
 
De fremmødte er enige i, at man skal betale for sit eget forbrug, hverken mere eller 
mindre. 
 
Der sidder målere i lejlighederne, samt i krybekælderen, så  hvis man mener der er fejl, 
skulle  man kunne kontrollere forbruget i kælderen. 
 
Bestyrelsen har valgt at bruge folk udefra, til aflæsning fremover.  
 
Forslag om, at administrationen og bestyrelsen kontakter ISTA. 
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En sag er sendt til Boligretten, hvor der afventes en afgørelse. 
 
Bestyrelsen og Administrationen vil sammen med ISTA vurdere om aflæsninger og 
forbrug i forhold til sidste år, ser fornuftigt ud, eller om der er store forskelle. 
Hvis der er beboere der tidligere har aflæst forkert, vil det blive opdaget nu. 
 
Ang. Råderetskatalog: 

I dette katalog, står der at bestyrelsen træffer beslutning. I visse tilfælde skal 
kommunen høres af hensyn til lovgivningen. Der var ingen tilbagemelding, fra 
beboerne, da dette katalog blev sendt ud til gennemlæsning. Råderetskataloget skulle 
give mulighed for større indflydelse. 
Megen debat om råderetskataloget, og om lukning  af stien ved Fry.25-45 
 
Ang. Huslejeforhøjelse: 

Hårde hvidevare: Der er tidligere lavet undersøgelse om økonomien i dette. 
Forslag om at finde andre leverandører. 
Forslag om at lave et sparekatalog, med emner om hvor der er mulighed for at sparre. 
 
Ang. Husdyrregler/ hundelufteindhegning. 

Der er ingen tilbagemelding fra den gruppe der meldte sig sidste år. 
 
 
Beretning blev godkendt med 12 stemmer For, 4 Mod og 10 undlod at stemme. 
 

Pkt. 4 

Endelig godkendelse af 
årsregnskabet for 2009  
 

Gennemgang af Årsregnskab for 2009 ved Kaj Stauning. 
 
Årsregnskab for 2009 enstemmigt godkendt. 

Pkt. 5 

Forelæggelse af budget 
for 2011  

Gennemgang af Budget for 2011 ved Kaj Stauning. 
 
Der blev orienteret om, en ny lovændring som træder i kraft den 1. januar 2011. 
Lovændringen indebærer at der skal betales moms af Administrationsudgifterne. 
 
Dan-Ejendomme undersøger om foreningen kan/skal momsregistreres. 
 
Der var nogle små uoverensstemmelser mellem budgettallene fra regnskabet og de tal 
der blev fremlagt. Dan-Ejendomme blev bedt om at se på sagen. 
 
Budget for 2011 enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 6 

Indkomne forslag 
 

 
Der var ikke modtaget forslag som kunne behandles på Generalforsamlingen. 
 

Pkt. 7a 

Valg af bestyrel-
sesmedlemmer 

På valg var: 
 

Clarisse Sternberg, Fryd.207; Grete Skatka, Fryd.49 

 

Grete Skatka ønskede ikke genopstilling, og Marianne Weihe ønskede at udtræde af 
bestyrelsen. 

 

Der skulle således vælges 3 (tre) kandidater. 

 



 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A � 2650 Hvidovre 

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

CVR: 26 86 30 58 

 

Der opstillede kun 2 kandidater: 

• Clarisse Sternberg, Fryd.207 

• Carsten Hansen, Fryd.55 

som derfor blev valgt for en 2-årig periode. 

 

Pkt. 7b 

Valg af personlige 
suppleanter 

Da ingen ønskede at opstille som suppleanter, kunne der ikke foretages valg. 

Tilsynsmyndigheden meddeles, at bestyrelsen er uden personlige suppleanter. 

 

Pkt. 8  

Valg af revisor 
 

Bestyrelsen indstillede at Revisionsfirmaet Deloitte fortsætter. 
Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

Pkt. 9 

Eventuelt  
 

Under dette punkt blev følgende emner berørt: 
 
Bo Svensson, Fryd.71 ønskede en tilkendegivelse fra de fremmødte om, at bestyrelsen 
skal indgå i et forlig angående hans vandregning. Der var kun 1 tilkendegivelse fra Bo 
Svensson selv.. 
 
Der blev opfordret til at hundeejere samler efterladenskaber op. 
Ligeledes blev det påpeget, at katte må ikke gå rundt i parken, de skal holdes inde for 
egne døre.   
 

 
 
 

Michel Bryde Iben Koch, Dan-Ejendomme A/S Grete Skatka 
Formand Dirigent Referent 

 
 
PS: 

Efter Generalforsamlingens afslutning tilbød Jeanett Bille, Fryd.61 sig som kandidat til den ledige bestyrelsespost. 
Jeanett Bille indtræder derfor som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. 
 
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: 
 

Bestyrelsesmedlem: Periode: 

Clarisse Sternberg, Fryd. 207 2010-2012 

Carsten Hansen, Fryd. 55 2010-2012 

Michel Bryde, Fryd. 45 2009-2011 

Kaj Stauning, Fryd.215 2009-2011 

Jeanett Bille, Fryd.61 2010-2011 
 


