
 

 

Referat  
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 17:30 

i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 

Tilstede  Kaj Stauning (KS); Kenneth Larsen (KL); Clarisse Sternberg(CS); 
Annette Waldorf (AW);  Michel Bryde (MB) 
 

Referent:  Michel Bryde 
 

 

Punkt 1. 
Beboersager 

Verserende beboersager blev gennemgået. 

Punkt 2 
Status på vand/varme- 
regnskab/indsigelser til 
Det nye regnskab 
 

Administrationen har meddelt at der er en indsigelse i forbindelse med det nye 
regnskab. Det ønskes afklaret om ejendomskontoret aflæser vand/varme ved 
fraflytninger? 

Punkt 3. 
Evaluering af beboermøde 
I september 2012 

Bestyrelsen skal tydeliggøre forskellen imellem generalforsamling og afdelingsmødet. 
Bestyrelsen skal internt tydeliggøre deres holdninger i forbindelse med disse 
beboermøder. 
 

Punkt 4. 
Bestyrelsens holdning i 
forhold til overholdelse af 
husordensreglementet. 
Herunder dyrehold. 

I forlængelse af beboermødet, hvor bestyrelsen blev opfordret til at stramme op på 
konsekvenserne ved overtrædelse af reglementet, besluttede bestyrelsen at meddele 
administrationen at der fremover skal handles konsekvent  ved overtrædelse af 
husordens – og dyreholds reglementet. 

Punkt 5. 
Fastsættelse af dato og 
forslag til indhold vedr. UR 
afstemning af dyrehold 

Det blev besluttet at rette henvendelse til arb. Gruppen med forslag om tilretning af 
teksten. Samt forslag om at afstemningen først bør finde sted i starten af det nye år. 
Det te skal ses med baggrund i at vi nu meget snart går ind i julemåneden og der skal 
være mindst 14 dage til at afvikle en sådan afstemning. 
 

Punkt 6. 
Orientering om afstivning 
af buer. 

Der indhentes tilbud om afstivning af buer. 

Punkt 7. 
Opfølgning af tidligere 
besluttede sager 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at opsætte et stort skilt ved indgangen til 
Frydenhøjparken med relevante regler. Kenneth undersøger muligheden for om der 
kan etableres vaskemulighed i ungdomsboligerne. Tydeliggøre hvilke maskiner der er 
mulighed for at låne på ejendomskontoret (herunder højtryksspuler). 
 

Punkt 8. 
Evt. 

På næste møde drøftes containerpladsen og nedlæggelse af samme. Nyt forslag til 
farve på hoveddørene blev drøftet. Det afklares hvem der sørger for flasketømning. 
 

 


