
 

 

Referat  

fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Tirsdag den 23. august 2011 kl. 17:30 

i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 

Tilstede Clarisse Sternberg (CS);  Kaj Stauning (KS); Carsten Hansen (CH);  Kenneth Larsen 

(KL) Michel Bryde (MB) 

Ejendomskontoret  

  

 Kaj forlod mødet efter punkt 8., da han havde anden aftale. 

Referent: Michel Bryde  

 

Punkt 1. 

Gensidig orientering 

 

Om hærværkssag, postvæsenets kørsel i Frydenhøjparken, beboerhenvendelser, 

Ordensreglement m.m.  

Punkt 2. 

Status på rottebekæmpelse 

 

Kenneth gennemgår arbejdet og sørger for en afleveringsforretning når de sidste 

3 steder er færdiggjort. Der skal varsles 6 uger i forvejen inden gennemsynet. 

Punkt 3. 

Grønne arealer ( Frydenhøj- 
parken/Hvidovre Kommune) 
 

Karsten  fra ejendomskontoret havde været til møde med Hvidovre Kommune, 

hvor det blev præciseret hvilke områder Frydenhøjparken  skal vedligeholde. Der 

blev på mødet forelagt en skrivelse fra Hvidovre Kommune der angav 

vedligeholdelsespligten. Der var især fokus på området ved hegnet der adskiller 

Frydenhøjparken og Egevolden. Kaj anfægtede brevet fra Hvidovre Kommune, da 

han tidligere havde fået oplyst noget helt andet. Da beskrivelsen fra Hvidovre 

Kommune ikke var helt præcis, blev det besluttet at ejendomskontoret igen 

skulle henvende sig til kommunen, for at få dette endeligt afklaret. 

 

De øvrige områder blev gennemgået. Området bagved nr. 25 - til 45 skal igen 

beskæres, da det er vokset til igen. Det er allerede blevet klippet en gang. 

Udgiften er af en størrelsesordning der gør at bestyrelsen, har bedt 

ejendomskontoret om at indhente tilbud på at få fjernet det nuværende 

budskads og opsætte et træhegn langs med stien for derigennem at spare på 

vedligeholdelsen fremover. Kaj foreslog at Skelskør Anlægsgartnere blev inviteret 

til at afgive bud på denne opgave sammen med det gartnerfirma der eller 

varetager forskellige opgaver i Frydenhøjparken. 

Tilbuddene gennemgåes på næste møde. 

Der var yderligere en drøftelse om at fjerne buskene ved den store legeplads. 

Der blev dog ikke truffet nogen endelig beslutning. 

Punkt 4. 

Budget 
 

Det udsendte budget blev gennemgået.  

Det blev bl.a. konstateret at udgiften til udskiftning af elskabe, skal fjernes, da der 

er blevet  opbygget et træskab rundt om disse skabe. Det undersøges om der er 

indgået nogen form for serviceaftale med Lapset (legepladser). Bestyrelsen 

ønsker en oversigt om øvrige indgået servicekontrakter. Der blev ligeledes stillet 

spørgsmålstegn ved om prisen på 130.000kr. + moms var rigtig i forbindelse med 

Med udskiftning af vandmålere. 

Emnet køkken udskiftning blev drøftet og her fandt bestyrelsen at det ville være 

en god ide´med en elektronisk opgradering på vores hjemmeside vedr. reglement 

og råderetskatalog. 

  



Punkt 5. 

Fastlæggelse af procedure i 
forbindelse med bestyrelsens 
udmøntning af trufne beslut- 
ninger samt øvrige henvendel- 
ser til offentlige instanser, 
ejendomskontor m.m. 
 

Efter oplæg fra Michel blev det besluttet at henvendelser fra bestyrelsen, 

fremover går via formanden. I tilfælde af fravær går henvendelserne igennem 

næstformanden, med mindre andet aftales i bestyrelsen. 

Det blev herunder aftalt at formanden skulle sørge for at aftale med Dan-

Ejendomme om videreformidling af relevant materiale via mail. Dette gjaldt også 

fra formand og næstformand.  

Punkt 6. 

Parkeringsforhold 

Parkeringsforholdene i Frydenhøjparken er efterhånden af en sådan 

beskaffenhed at der skal gøres overvejelser om der kan skabes bedre forhold. 

Det er bl.a. et problem at der bliver hensat trailere og campingvogne over 

længere perioder. Dette søges der en løsning på. Det blev foreslået at der 

opsættes skilte der angiver at dette ikke er tilladt. Der er bestyrelsesmedlemmer 

som har oplevet at udefrakommende personer har henstillet biler o.a. Kennet vil 

optælle p. pladserne for at konstatere, hvordan dette forhold passer sammen 

med antallet af parkerede biler. 

Punkt 7. 

Maling af Materialegården/ 
kontor 
 

Dette gøres efter behov. 

Punkt 8. 

Vand/varmemåler processen 
(herunder en drøftelse af 
ændring af varmeanlægget) 
 

Den nyligt afsluttede undersøgelse af vand og varmemålere foretaget af 

Teknologisk Institut, har ikke givet den forventede  afklaring m.h.t. de store 

udsving i forbruget. Det er blevet konstateret at målerne ikke i sig selv fejler 

noget.  Dette gav anledning til en bredere diskussion. Dette medførte at  det var 

ønsket fra bestyrelsens side, at Dan-Ejendomme skulle indhente tilbud via et 

rådgivende ingeniør firma. Dette tilbud skulle omhandle en ændring af 

varmesystemet fra et, en strenget system til et to strenget system. Da det er 

givet på forhånd at en sådan ændring vil betyde en huslejestigning, skal det 

besluttes på et beboermøde. 

Punkt 9. 

Tilbud på service af vinduer og 
døre 

 

Michel forelagde et tilbud på vedligeholdelse af vinduer og døre. Carsten foreslog 

at vi i stedet overvejede at udskifte døre og vinduer. Inden der træffes yderligere 

beslutninger afventes først og fremmest en tilbagemelding fra Dan-Ejendomme 

om hvorvidt der er "luft" i budgettet til at indgå en sådan vedligeholdelses 

ordning. Det koster 450 kr. + moms pr. husstand om året.  

Punkt 10. 

Tilmelding til fælles aktiviteter 
med spisning 
 
 
 

Der var ca. 15 der havde tilmeldt sig til de fælles opgaver i forbindelse med 

udearealerne. Carsten var blevet forhindret i at deltage. Carsten gjorde 

opmærksom på at formuleringen i forbindelse med fællesspisningen, kan have 

medført den beskedne tilmelding. Det blev besluttet ikke at afvikle  den planlagte 

fællesspisning, men i stedet indkøbe pizza´er m.m. til de 

fremmødte. Arrangementet var ligeledes afhængig af vejrforholdene, som ikke 

tegnede alt for godt. 

Punkt 11. 

Henvendelser fra beboere vedr. 
bytning samt betaling af køkken 

Herunder ønsker bestyrelsen en oversigt fra Dan-Ejendomme omhandlende et  

betalings start tidspunkt for etablering af køkkener og badeværelser samt 

sluttidspunkt for samme. Der er beboere der giver udtryk for at det er særdeles 

dyrt at få køkken/badeværelse finansieret i Frydenhøjparken. 

Punkt 12. 

Evt. 

Abbas holder ferie fra d. 29.08 - til den 25.09. 2011 

Vedr. Ungdomsboligerne ønskes der opsat sensorer til belysning på trappe, 

således at de ikke står tændt hele tiden. Låse på fællesskure skal fjernes således 

at alle beboerne, kan bruge skurene. 

Kommende møder: 

Bestyrelsesmøde d. 13.09.2011  

Beboermøde         d. 27.09.2011 

Bestyrelsesmøde  d.25.10.2011 

Bestyrelsesmøde d.22.11.2011 

 


