
Ordinær Generalforsamling . d. 26 juni 2012 
             
            Fremmødte: 32 husstande =64 stemmer 
 

1. Godkendelse af forretningsorden for mødet. 
Godkendt. 

2. Valg af: 
a.   Dirigent: Iben Kock. Dan ejendom 

      b.   Referent : Grete Skatka. Fryd. 49 
      c.   Stemmetællere:  Jan og Gregers. Dan.Ejendom. 
      3.   Bestyrelsens årsberetning: 
       a.  Drift og Budget 
            Det blev præciseret i beretningen at Dan Ejendomme A/S ikke ejer Frydenhøjparken, 
            som nogle beboere fejlagtig tror, men er indgået i et kontraktligt forhold om at varetage 
            driften og administrationen af Frydenhøjparken.  
            Der kommer større vedligeholdelses udgifter i nærmeste fremtid., bla. 
            til asfaltering . 
        b. Containerpladsen. 
            De stigende udgifter/afgifter til fjernelse af storskrald gør at alle beboere blev opfordret  
            til at tage et større ansvar for dette område. 
            Personalet, bruger alt for megen tid, til at rydde op efter os andre. 
            Bestyrelsen arbejder hen imod at containerpladsen i en prøve periode kun skal være 
            åben 2 dage om ugen, med et par timer pr. gang. Hvor der vil være bemandet med personale  
            i åbningstiden til at anvise affaldssorteringen. 
            Bestyrelsen vil i den forbindelse anskaffe 1 anhængere til udlån i Frydenhøjparken til brug 
            Ved fjernelse af større møbler, eller lign. I denne periode vil disse effekter derfor blive hen- 
            Vist til genbrugspladsen. Årsagen er bl.a. a det koster afdelingen rigtig mange penge, at få 
            det bortskaffet. 
            Beboere der ikke har mulighed for at bortskaffe effekter via genbrugspladsen vil få 
            mulighed for at komme af med disse effekter via en container, som vil blive opstillet en  
            gang i kvartalet. 
            Det blev ligeledes præciseret at der må ikke smides madaffald i den store container, da  
            det medfører en strafafgift på op til mange tusinde kroner. 
            Der fandtes kun fejl på en måler varme/vand, dette er rettet. 
            Maling af hovedøre. Der var 3 farver at vælge imellem. 
            Der var en vejledende afstemning om, hvilken farve beboerne     
            ønskede (hvid, grå og blålig). De fremmødte ønskede hvid. 
            Brevkasse i dørene/ postkasse. Blev fremlagt. 
            Kursen i det fremtidige arbejde 
            Bestyrelsen vil fortsat arbejde for at skabe de bedste betingelser for beboerne i     
            Frydenhøjparken. Vi vil forfølge de beslutninger som tidligere er truffet af beboerne og   
            derved være med til at stramme op omkring regler og holdninger til at overholde husor- 
            denens reglementet.  
            Årsberetningen blev godkendt med stort flertal. 
       4.  Årsregnskab for 2011. blev godkendt. 
       5.  Buget 2013.  Blev godkendt. 
       6.  Indkomne forslag. 
       a.  Skal vaskepladsen nedlægges, blev ændret til skal vaskepladsen bevares. 



            Vaskeplads.Det blev besluttet at bibeholde vaskepladsen, dog uden at etablere et 
            anlæg til spærring af området. 
            39 stemte for 
            15 stemte nej 
 
       b.  P.Pladser. hvor mange p. pladser man kunne råde over pr. hustand. 
            Nedstemt. 
            Bestyrelsem blev pålagt generelt at stramme op på reglerne. Der laves en info til beboerne. 
            Kommentar. 
            Jan Christensen (JC) gav udtryk for sin store forargelse over, hvordan vi som voksne 
mennesker, under  Frydenhøjskolens tag kan sidde og diskutere, om vi skal lukke en vaskeplads, 
fordi en stor andel af Frydenhøjparkens beboer alligevel ikke respekterer de "gule krydser".  
            Krydser der markerer, at her er der faktisk parkering forbudt. 
            JC påpegede, at vi sad på en skole, hvor størstedelen af Frydenhøjparkens børn i øvrigt har   
            deres daglige skolegang - en skole, hvor JC og dennes lærerkollegaer blandt meget andet  
            skal forsøge at lære børnene om god moral og god opførsel. Hvis vi som voksne   
             mennesker ikke er i stand til overholde de få husregler, der er i Frydenhøjparken, uden at  
             vi skal true folk med bøder, opsigelser af lejemål og lignende, går vi en svær fremtid i mø- 
             de. Derfor var JC's opfordring, at vi selvfølgelig ikke skal lukke denne vaskeplads – men i 
             stedet gribe i egen barm, og sørge for at hjælpe hinanden med at overholde de regler, der  
             er i vores dejlige Frydenhøjpark. 
 
         7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplanter 
             Valgt blev: 
             Clarisse Sternberg / sup. Jette Poulsen nr. 173 
             Annette Waldorf / sup. Merete Pedersen nr. 159. 
         8. Valg af Revisor.  
             Genvalg. Rene Hattens. 
         9. evt. 
             Skilte op om knallertkørsel blev diskuteret 
             Er Frydenhøjparken Offentlig område eller Privat. 
             Sætte skilt op på perkulaen, (1 legeplads) med teksten  
             ”kun for Frydenhøjparkens beboere ” 
             Boldspil: 
             Fodbold foregår på boldbanen. 
             Rundbold og lign. Må gerne spilles på græsarealerne. 
             Husdyrsudvalg. 
             Anita nr. 51 
             Nynne nr. 35. 
             Formanden sluttede mødet med at takke for det gode samarbejde med Dan-Ejendomme/ 
             Ejendomskontoret og rettede en speciel tak til Abbas for hans store engagement og hans 
             måde at servicere beboerne på i Frydenhøjparken. 
 
              Referent: 
              Grete Skatka 


