
 

 

Referat  
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 15. januar 2013 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. 
Godkendelse af referat 

Referatet godkend med en enkelt tilføjelse. 

Punkt 2 
Fordeling af opgaver ved 
det kommende 
beboermøde 
 

Bestyrelsen møder ind kl. 18.00 
Da beboermødet forventes at være afviklet over kort tid, er der ingen servering. 
Der tages et formøde med DEAS i forbindelse med ejerskifte. 

Punkt 3. 
Kommende opgaver og 
prioriteringer (herunder 
renovation) 

Forsøget med renovation og affaldssortering iværksættes når der er givet grønt lys fra 
kommunen. Dele af Frydenhøjparken asfalteres i år og resten fordeles over de 
kommende år. Legepladsrenovering skal finde sted. Der indhentes 2 tilbud. De berørte 
beboere høres i forhold til bestyrelsens forslag. Der indhentes 2 tilbud på at få fjernet 
træer og klargjort til asfaltering ved hegnet imellem Frydenhøjparken og Egevolden. 
Der indhentes 2 tilbud på asfaltering af samme. 
Belysningen på 1. parkeringsplads forbedres ved opsætning af standere og der 
opsættes prøvebelysning på de første 4 parklamper (ved indkørslen til Frydenhøj-
parken. 
Udgifterne til renovation skal specificeres.  
Der planlægges et halvårligt check af installationer i krybekælderen. 
En byggesagkyndig indkaldes til dialog for at få råd og vejledning i forbindelse med 
nødvendige projekter. 

Punkt 4. 
Ny aftale med Unges Bolig 
Service i forbindelse med 
ejerskifte 

Bestyrelsen tager en indledende drøftelse med tidl. DEAS tirsdag d. 22.1-2013 kl. 18.00  

Punkt 5. 
Varmeregnskab 
 

Bestyrelsen er i gang med de afsluttende undersøgelser. 

Punkt 6. 
Belysning i 
Frydenhøjparken 

Dette punkt indgår under punkt 3 på dagsordenen 

Punkt 7. 
Hegn ved 
Frydenhøjstien/Egevolden 

Formanden for Egevolden Ole Hansen har indhentet et tilbud på at få etableret et nyt 
hegn imellem Egevolden og Frydenhøjparken. Tilbuddet lyder på i alt 300.000 + moms, i 
alt 375.000 kr. 
Bestyrelsen er ikke indstillet på at betale halvdelen og der indledes derfor en ny dialog. 

Punkt 8. 
Dyrehold 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til nyt reglement for dyrehold, er der 
uklare punkter. Bestyrelsen har ikke udarbejdet forslaget og har via Annette fungeret 
som tovholder og bistået med råd og vejledning. Opsætning af skraldespande. 

Punkt 9. 
Evt. 

Mængden af saltforbrug undersøges nærmere. Ista indkaldes til et møde i snarlig 
fremtid. Glascontaineren udskiftes. 

 


