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Referat  

fra 

Generalforsamling i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19:00 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 

Beboere: 31 husstande 

Bestyrelsen: Kaj Stauning, Michel Bryde, Carsten Hansen, Clarisse Sternberg, Jeanett Bille 
Administrationen: Iben Koch; Jan Hansen; Gregers Andersen; Jakob Kristensen 

 
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; Jan Hansen 

Pkt. 3 

Årsberetning fra 
bestyrelsen 
 

Gennemgang af Årsberetning ved Michel Bryde. 
Stikord fra beretningen: 

• Indkomne forslag 
• Styringsdialog med Hv. Kommune 
• Rottesikring 
• Vejbump 
• Belysning på boldbanen 

• Varme og vandforbrug 
• Fastelavn og Loppemarked 
• Møder med Dan-Ejendom 
• Tilfredshedsundersøgelse 

 
Herefter blev beretningen sat under debat: 
 
Ang. Indkomne forslag: 

Hvis ting skal behandles som indkomne forslag ved mødet. Skal forslaget starte med ” 
Forslag til mødet” 
De forslag der er kommet til i dag, kan først behandles i september til afdelingsmødet, 
og ikke mødet i aften som er BoligOrganisations møde. 
Disse forslag vil blive overført til dette møde. De skal dog rettes til konkrete forslag. 
 
Ang. Styringsdialog med Hv.Kommune: 

Der foreligger et referatet som vil blive lagt på nettet. 
 
Ang. Rottesikring. 

Der er blevet sikret for rotter de steder bestyrelsen er blevet bekendt med. 
Der er nogle steder arbejdet ikke er blevet færdiggjort. 
De beboere hvor dette ikke er tilendebragt, skal kontakte kontoret inden for 14 dage, 
dog senest d.29-6-2011. 
 
Ang. Vejbump. 

Beboerne tager meget hensyn når de kører over, men folk udefra virker ligeglade. 
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Ang. Varme og vandforbrug. 

Der skulle have ligget et svar d.15-5-2011 via Dan-ejendomme a/s fra Teknologisk 
institut, om de undersøgelser de har lavet.  
Dette vil blive taget op til mødet i september igen. 
Dan-Ejendomme a/s vil undersøge hvorfor de ikke har hørt noget.  Men lige så snart 
Dan-Ejendomme a/s har fået svaret, vil der komme et nyhedsbrev ud. 
 
Ang. Tilfredshedsundersøgelsen. 
Der er en del der ikke har afleveret endnu. Der opfordres til at flere afleverer deres 
svar. Undersøgelsens resultater skal efterfølgende gennemgås af Dan-Ejendomme i 
samarbejde med bestyrelsen. 
 
”Ud fra de afgivne svar tegnede der sig et billede af, at beboerne i Frydenhøjparken 

generelt var meget tilfredse med deres boligforhold, ligesom servicen på ejendoms-

kontoret og vedligeholdelsen af udearealerne var højt værdsat af beboerne. Kendskabet 

til bestyrelsen blev ligeledes bedømt til over middel og endelig var beboerne til de 

afgivne stemmer meget tilfredse med samarbejdet med Dan-Ejendomme A/S.” 

 
Ovenstående vurdering er udelukkende Michel Bryde’s foreløbige vurdering, da den 
øvrige bestyrelse ikke har haft mulighed får at se og gennemgå besvarelserne. 
 
Beretning blev godkendt ensstemmigt. 
 

Pkt. 4 

Endelig godkendelse af 
årsregnskabet for 2010  
 

Indledningsvis blev der givet en kort orientering om Frydenhøjparken som selvstændigt 
Boligselskab med en Organisationsbestyrelse. 
 
Da Frydenhøjparken kun består af én bebyggelse/afdeling, har man ved stiftelsen valgt, 
at lade Organisationsbestyrelsen varetage Afdelingsbestyrelsens funktioner.  
Dette kan til enhver tid laves om, hvis beboerne ønsker det ved at stille forslag til det 
ordinære afdelingsmøde. 
 
Årsregnskab for 2010 enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 5 

Forelæggelse af budget 
for 2012  

Gennemgang af Budget for 2012 ved Kaj Stauning. 
 
Budget for 2012 taget til efterretning. 
 

Pkt. 6 

Indkomne forslag 
 

 
Der var ikke modtaget forslag som kunne behandles på Generalforsamlingen. 
 

Pkt. 7 

Valg af bestyrel-
sesmedlemmer 

På valg var: 
 

Kaj Stauning 

Michel Bryde 

Jeanett Bille (ønskede ikke at genopstille) 

 

Følgende opstillede: 

Michel Bryde; Fryd.45 (49 stemmer) 
Kaj Stauning;  Fryd.215 (47 stemmer) 
Kenneth  Larsen; Fryd.27 (58 stemmer) 
Nynne Johansen; Fryd.35 (32 stemmer) 
 

 

Ud fra stemmetallene – som anført i parentes - blev følgende valgt for en 2-årig periode 
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2011-2013: 

• Michel Bryde 

• Kaj Stauning 

• Kenneth Larsen 

 

Pkt. 8 

Valg af personlige 
suppleanter 

Følgende blev valgt som personlige suppleanter: 
 
Nynne Johansen; Fryd.35 Suppleant Kaj Stauning 
Bo Evald; Fryd.59 Suppleant for Kenneth Larsen 
Nicklas Farup; Fryd.189 Suppleant for Michel Bryde 
Bruno Skatka; Fryd.49 Suppleant for Carsten Hansen 
 

Pkt. 9 

Valg af revisor 
 

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

Pkt. 10 

Eventuelt  
 

Under dette punkt blev følgende emner berørt: 
 

• Afdelingsmødet finder sted inden udgangen af september. 
• På et spørgsmål fra salen blev det oplyst at Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvis 

Generalforsamlingen ønsker at valg af formand skal ske på generalforsamlings-
mødet, skal der indsendes et forslag herom. 

 
 

 
 
 

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

 


