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Referat 
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 17:30 
i Pavillonen ved materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 
 
Til stede: Michel Bryde(MB), Clarisse Sternberg(CS), Carsten Hansen(CH). 
 
Fraværende: Kaj Stauning(KS), Jeanett Bille(JB). 
                  
Fra Dan-Ejendomme(DE):  
 
Referent: Carsten Hansen(CH). 
 
 

Pkt. 1 
Godkendelse af 
referat fra d. 11/01 
2011 
 

Godkendt med forbehold for tilføjelser. 
Endelig godkendelse på næste møde. 

Pkt. 2 
Gensidig oriente-
ring 

CS har været på kontoret hvor Karsten Nielsen(KN) viste sig at 
være på ferie. Dette var vi ikke orienteret om fra DE. DE skal blive 
bedre til at informere os omkring fravær/ferie. 
 

Pkt. 3 
Orientering fra 
styringsdialog med 
Hvidovre kommu-
ne d. 27/01 2011 
 

CS orienterede om mødet med Hvidovre kommune. 
CS omdelte et ref. fra et fællesmøde afholdt d.02 november 2010. 
Der kommer et ref. fra d.27. januar 2011 senere, der hvor CS 
deltog. 
 
 

Pkt. 4 
Fastelavnsfest for 
beboerne. 

Der er pt. 15 tilmeldte, men der kan nå at komme flere, onsdag. 
Arrangementet vil blive afholdt uanset antal tilmeldte.  
BS mødes d.6/3 kl. 9.00 og gør klar til arrangementet kl. 11.00. 
 

Pkt. 5 
Rottesikring. 

Det udførte arbejde med rottesikringen er så dårligt, at vi skal have 
kontakt med Kurt Larsen (KL) igen, for en forklaring på det udførte 
arbejde, så det kan laves om. Vi havde en forventning om en til-
bagemelding fra KL, inden opstart på færdiggørelsen, som aftalt på 
sidste møde, hvilket ikke er sket. 
CH følger op de berørte lejemål. 
 

Pkt. 6 
Udskiftning af 

CH undersøger priser på toiletter og vender tilbage. 
Det er hermed besluttet, at Ejendomskontoret skal skrive ind i 
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toiletter.  ejendomsmodulet på hjemmesiden, hvor, hvorfor og hvornår evt. 
pris, når der er blevet lavet noget i boligerne.  
 

Pkt. 7 
Opfølgning på 
igangværende 
sager. 
 

CH følger op på udskiftning af traktor. 
MB kommer med et udkast til en beboerundersøgelse til næste 
møde. 
 

Pkt. 8 
Evt. 

CH sender div. skabeloner ud til, de øvrige BS medlemmer. 
Forslag til døre / vinduer til næste møde. 
Der skal laves et NFB, som skal være klar til næste møde. 
Næste møde tirsdag d. 29 marts 2011 kl. 17.30 
 

 
  


