
 

   

Referat 
fra 

Konstituerende bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, 

onsdag den 29. juni 2011 kl. 17:30 
i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 
 
Til stede: Michel Bryde(MB), Clarisse Sternberg(CS), Kaj Stauning(KS), Carsten 
Hansen(CH), Kenneth Larsen(KL). 
 
 
Referent: Carsten Hansen  
 
 

Pkt. 1 
Gensidig orientering 

MB orienterede om en meget høj regning fra Allan 
Villadsen A/S. 
MB vil undersøge med stationsbyen omkring affalds 
afhentning, for at hører om det kan spare lidt på 
renovationsudgiften. 
MB har haft et kort møde med Kurt Larsen, omkring 
en tidligere mail der har været rundsendt. 
CH forlagde problemet omkring de knallertkørende 
postbude. 
MB vil forfatte et brev til postmesteren i Hvidovre. 
MB tager kontakt til Hv. Komm. Teknisk forvaltning 
for at få klarlagt hvem, hvad og hvor de har vedlige-
holdelsesforpligtelsen. 
MB orienteret omkring 2 klagesager/henvendelser. 
 

Pkt. 2 
Konstituering af bestyrelsen 

Formand: 
Carsten Hansen foreslog Kaj Stauning og Michel 
Bryde foreslog sig selv. 
 
Michel Bryde; Fryd.45 blev valgt med 3stemmer for 
og 2 imod. 
 
Næstformand: 
Carsten Hansen foreslog Kaj Stauning og Clarisse 
Sternberg ønskede også at være næstformand. 
 
Clarisse Sternberg; Fry.207 blev valgt med 3 
stemmer for og 2 imod. 
 
Kasserer: 
Clarisse Sternberg ønskede at blive kasserer. 
 

Pkt. 3 
Rapport vedr. Varme- og Vand-
målere.  

KS orienterede omkring varmerapporten fra 
Teknologisk Institut, og de målinger der er foretaget.  
Undersøgelsen indikerer ingen fejl på de undersøgte 



 

   

varme- og vandmålere. 
 
Der blev debatteret lidt frem og tilbage omkring 
problemstillingen, og Bestyrelsen vil bede DE om at 
indhente nogle tilbud på at få fornyet varmesyste-
met. 
 

Pkt. 4 
Nyhedsbrev 

MB udsender et kortfattet nyhedsbrev inden sommer 
og der vil bliver udgivet et længere og mere omfat-
tende efter sommerferien. 
 

Pkt. 5 
Evt. 

Kenneth Larsen og hans firma vil sørge for at fær-
diggøre rottesikringen. 
 
CH tager kontakt til Jakob Kristensen (DE) ang. ven-
telister og udsendelser af girokort. 
 
Planlagt arbejdsdag med grill, bliver d. 27-28/08 
2011. 
 
Næste møde bliver tirsdag d. 23/08 2011. 
 
Mødet sluttede kl. 20 
 

 


