
 

 

Referat  

fra 

Afdelingsmøde 
i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 24.september 2013 kl. 19.00 

i Pauserummet Frydenhøjhallen 

 
Til stede: 

Beboere 36 husstande (72 stemmesedler) 

Bestyrelsen Annette Waldorf,  Clarisse Sternberg, Kaj Stauning, Kenneth Larsen 

Afbud: Bo Ewald 

 

Administrationen Iben Koch, Gregers Andersen, Jan Hansen, Karsten Nielsen;  (alle UBS Bolig) 

 
 
Punkt 1. 

Godkendelse af forretningsorden 

for mødet 

 

Forretningsordenen godkendt 

Punkt 2. 

Valg af dirigent, stemmetællere 

og referent 

 

Iben Koch, UBS Bolig 

Jan Hansen og Gregers Andersen,  UBS Bolig 

Annette Waldorf, Frydenhøjparken 

Punkt 3. Beretning fra 

bestyrelsen for perioden siden 

sidste generalforsamling i juni 

måned 

Beretningen blev gennemgået. Grete Skatka, nr. 49 kom med forslag omkring 

åbningstiderne i containergården ved 1.plads. Sent mandag og tidligt torsdag. 

Dette blev taget til efterretning. Vand og varmeregnskab. Der blev talt om, at fra 

der bliver målt af og til regnskabet foreligger, går der i dag for lang tid. Dette vil 

blive taget op på mødet, som er planlagt med Ista i nærmeste fremtid. 

Beretningen blev godkendt med overvældende flertal. 

 

Punkt 4. 

Behandling af indkomne forslag 

 

Forslag 1: Nye tage på skuerne. Forslagsstiller Pia Jørgensen, nr. 211. Dette vil 

blive vedligeholdt løbende. Forslag 1- frafaldet. 

 

Forslag 2: Opsætning af skilte med hunde i snor. Forslagsstiller Pia Jørgensen, 

nr. 211. Skiltning på boldbanen er igangsat. Forslag 2 - frafaldet. 

 

Forslag 3: Etablering af trænings-legeplads for hunde. Merete A. Pedersen, nr. 

159 trækker forslaget tilbage. Forslaget bliver genfremsat på næste 

afdelingsmøde 2014. Forslaget trukket. 

 

Forslag 4: Fjernelse af vejbump. Forslagsstiller Helle Nielsen og Bo Svensson, nr. 

71 var ikke tilstede. Der blev talt om, at dette forslag har været oppe tidligere.  

 

Forslaget blev nedstemt med 40 stemmer mod fjernelse og 26 stemmer for. 

 

Bestyrelsen tager det til efterretning vedrørende udførelsen af asfaltering på 

indkørselsvejen til Frydenhøjparken. 

 

 



Forslag 5: Udlejning af pavillon. Forslagsstilleren Morten Mørch, nr. 47 trækker 

sit forslag tilbage på baggrund af de oplysninger der foreligger fra Hvidovre 

Kommune. 

 

Forslag 6: Lukning af brevindkast i hoveddøre og opsætning af postkasse i 

stedet. Forslaget blev stillet af Tine Gärtner, nr. 249. Forslaget muliggjorde at 

lukke brevsprækken og sætte brevkasse op med den  forudsætning af at lejer 

selv afholder udgifter i forbindelse med dette, og får godkendt lukningen af 

brevsprækken med hensyn til brandsikkerhed i døren. 

Bestyrelsen vil indhente prisoverslag med hensyn til indkøb af postkasser, og 

prisoverslag fra et tømrerfirma vedrørende lukning af brevsprækken.  

Forslaget blev vedtaget med 39 stemmer for og 11 mod. 

 

Forslag 7: Etablering af lagkagebane og opsætning af bander ved 

rulle/hockey/basketbanen. Lagkage banen vil blive etableret ved fortet eller et 

mere praktisk sted, med et max. Beløb på kr. 5.000,- incl. godkendelse af 

etablering af banen. 

Etablering af bander omkring hockeybanen er der indhentet prisforslag fra 

forslagsstillerne Betina, nr. 161, Diana, nr. 69 og Lis, nr. 147 kr. 11.000,- excl. 

maling. I forbindelse med etablering af banderne skal der ske en grundig 

sikkerhedsvurdering og evt. godkendelse inden arbejdet sættes i gang. Der bør 

også laves en detaljeret plan for opførelsen af banderne, da erfaringen viser, at 

der ikke er den store tilslutning til arbejdsdagene. 

 

Der blev vedtaget en beløbsramme på kr. 15.000,- inkl. moms. Forslaget falder 

hvis udgifterne  overstiger beløbsrammen. 

 

Forslag 8: Evt. udskillelse af hårde hvidevarer fra huslejen. Forslaget er stillet af 

bestyrelsen, og med overvældende flertal ved håndsoprækning blev det 

vedtaget, at bestyrelsen har fået mandat til at undersøge udskillelsen af hårde 

hvidevarer fra huslejen. 

 

Punkt 5. Godkendelse af 

afdelings budget for år 2014 

 

Budget for 2014 blev godkendt. 

Punkt 6. Orientering om det 

godkendte afdelingsregnskab 

for år 2012 

 

Efter et par uddybende spørgsmål blev regnskabet taget til efterretning. 

Punkt 7. Valg af 

afdelingsbestyrelsesmedlemmer 

for 2 år. 

Punkt 7 og 8 udgår, da der på afdelingsmødet tidligere er besluttet, at 

organisationsbestyrelsen varetager afdelingsbestyrelsens opgaver, og da der er 

foretaget valg til organisationsbestyrelsen på generalforsamlingen i juni måned 

d.å. bortfalder både punkt 7 og 8. 

Punkt 8. Valg af suppleanter for 

1 år. 

 

Se punkt 7. 

Punkt 9: Eventuelt Intet. 

 

 


