
 

 

Referat  

fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Tirsdag den 21. august 2012 kl. 17:30 

i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 

Tilstede  Kaj Stauning (KS); Kenneth Larsen (KL); Michel Bryde (MB);  

Clarisse Sternberg(CS); Annette Waldorf(AW) 

Referent: Michel Bryde  

 

Punkt 1. 

Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand: Michel Bryde 

Næstformand: Clarisse Sternberg 

Punkt 2 

Referat fra generalforsamlingen 

Referatet blev taget til efterretning med en enkelt tilføjelse omkring en ændring 

vedr. en forkortelse af et navn. 

Punkt 3. 

Budget 

Budgettet blev løseligt gennemgået. Det blev aftalt at indkalde regnskabschef Jan 

Hansen til et budgetmøde med bestyrelsen d. 11.09.2012 

Punkt 4. 

Vand/varmeregnskab 

Vand og varmeregnskabet er blevet nærstuderet. Det har givet anledning til 

spørgsmål som vi ønskede at få afklaret. Disse svar har ikke være tilfredsstillende. 

Der gives i bestyrelsen udtryk for utilfredshed med Ista  og det søges nu oplyst via 

Dan-Ejendomme om indholdet af aftalen med Ista. Bl.a. ønsker bestyrelsen en 

mere detaljeret udspecificering af forbruget af koldt og varmt vand. Der indgår 

ligeledes i regnskabet en sum af enheder , som udgår af regnskabet. Dette ønsker 

bestyrelsen en forklaring på. 

Punkt 5. 

Indkomne forslag fra beboer 

Beboerne i Frydenhøjparken fra 29 – 45 har afholdt et fællesmøde i pavillonen 

søndag d. 19.08.2012. Formålet med mødet var at træffe beslutning om en  

indstilling til bestyrelsen vedrørende vedligeholdelse af arealet bagved haverne i 

dette område. Målet er at nedsætte udgiften til vedligeholdelse af dette område 

som p.t. består  af klipning og pleje af udefrakommende gartnere. Udgiften til 

dette er budgetteret med en udgift på ca. 30.000 kr. om året ved normal vækst. 

Dertil skal tillægges ejendomsinspektørens tid til at vedligeholde resten af arealet 

i dette område. For at minimere disse udgifter foreslår beboerne i nr. 29 – til 45 

at området ryddes totalt, buerne fjernes og der skabes mulighed for at beboerne 

i dette område kan udvide deres haver mod at de forpligtiger sig til selv, at 

vedligeholde området ud for deres haver. Denne forpligtigelse indføjes i 

lejekontrakten. Bestyrelsen syntes generelt at det var en god ide´og gav tilsagn 

om at der arbejdes videre med projektet. 

Der tages endelig stilling når der foreligger en endelig beskrivelse og når 

størrelsen på udgiften, som er forbundet hermed kendes. I givet fald kan udgiften 

indregnes i vores langtidsbudget. 

Punkt 6. 

Fordeling af kommende 

opgaver 

Gennemgang og registrering af hårde hvidvarer samt priser : Annette og Kenneth 

Hjemmeside: Kaj 

Nyhedsbreve: Michel 

Regnskab, ad hock administrative opgaver: Clarisse 

Gennemgang af husordensreglement: Alle  

Deadline senest d. 27.11.2012 

Møde med ungdomsboligerne i september måned: Michel 

Kontakt til teknisk forvaltning vedr. specifik sag: Annette 

Indkaldelse til afdelingsmøde: Kaj 

 



I nyhedsbrevet skal det tydeliggøres at bestyrelsen ikke er opsyns eller 

”politibetjente” samt generalforsamlingens beslutning vedr. vaskepladsen.  

Punkt 7. 

Indkomne punkter fra 

bestyrelsesmedlemmerne 

Bestyrelsen ønsker oplyst fra Dan-Ejendomme når boliger udlejes. 

 

Punkt 8. 

Forslag om arbejdsdag og 

afslutning med fest 

Annette arbejder videre med dette forslag og sørge for invitation til beboerne. 

Punkt 8. 

Evt. 

Mødeindkaldelse til beboermødet sidst i september udsendes senest. d. 

28.08.2012 – forslag fra beboerne skal være indleveret senest d. 11.09. 2012 

Budget samt indkomne forslag udsendes senest 8 dage før mødets afholdelse. 

Hvis der afholdes fest udendørs i form af telt ell. Lign.  ønsker bestyrelsen at 

arrangørerne meddeler det til de omkringliggende beboere og ejendomskontor 

inden arrangementet 

afvikles. 

 


