
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 2.april 2013 kl.17.30. 
 

Tilstede på mødet: Kenneth Larsen (KL)Clarisse Sternberg (CS) Annette Waldorf (AW) Michel 
Bryde (MB) 
Afbud: Kaj Stauning (KS) 
 
Punkt 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
Referatet blev enstemmigt godkendt. 
 
Punkt 2. Opfølgning af sager. 
 
A) Skilte vedr. Knallertkørsel er opsat, og sagen er afsluttet. 
 
B) Vaskemaskiner i ungdomsboliger. 
Der vil blive indhentet skriftligt tilbud på udførelse og opsættelse af vaskemaskiner i de 3 
ungdomsboliger i Frydenhøjparken. Vi iværksætter det billigste tilbud på max. Kr. 60.000,-. 
Administrationsselskabet UBS vil blive bedt om, at opkræve forbrug via huslejen.  
 
C) Containergård/e. 
Der er tidligere taget beslutning om, at ændre på vores Storskralds-renovation. Vi blev enige om, 
at fjerne haveaffaldspladsen ned i den anden ende (Containerplads 2). Dette vil bevirke, at 
Containerplads 2 vil blive nedlagt. 
Hegnet omkring Containerplads 1 (ved ejendomskontoret) vil blive forhøjet med brædder, og der vil 
blive etableret faste tidspunkter med bemanding, hvor man kan skaffe sig af med storskrald. 
Fliser og vinduesglas kan ikke afleveres mere i containergården, når den nye ordning træder i 
kraft, da det er svært at komme af med, og er en bekostelig affære. 
Der blev talt om, at informere beboerne omkring udlån af trailer fra Ejendomskontoret. 
 
D) Registrering af husdyr. 
Michel har lavet udkast til registrering af husdyr, som vil blive gennemført i løbet af foråret. Se bilag 
1. 
 
F) Ordensreglement. 
Vi aftalte, at vi i bestyrelsen skal gennemgå og revurdere det nuværende ordensreglement.  
 
G) Vej/parkeringsplads belysning. 
Udendørsbelysningen er endnu ikke afklaret. Clarisse vender tilbage med endeligt tilbud på 
vedligeholdelsen og forbedringer af eksisterende lampebelysning. 
 
H) Asfaltering/jordvold til Egevolden. 
Der er indhentet tilbud, men endnu ikke afklaret. Michel og Clarisse kontakter Carsten Nielsen, 
ejendomskontoret vedrørende specifikation af tilbuddet fra Per Munkesø. 
 
I) Skrivelse til beboere omkring "hyggedag/arbejdsdag". 
Der vil blive etableret en arbejdsdag, hvor hovedsagligt den store legeplads (Fortet) midt i 
bebyggelsen skal renoveres. Michel laver en skrivelse til beboerne i Frydenhøjparken omkring 
tidspunkt for udførelsen. Der blev vedtaget en dato for afholdelse af arbejdsdagen søndag d. 23. 
juni 2013, hvor der vil være øl og vand i løbet af dagen, samt pizza afslutningsvis. 
 
J) Lave en arbejdsplan til Abbas. 
Afventer møde med Abbas og Carsten på Ejendomskontoret. Vil blive aftalt i nærmest fremtid. 
 
K & L) Postkasser/ Hoveddøre/ brevsprækker. 



Der vil blive lavet udkast til punkt på tidligere nævnte ordensreglement, hvor procedure og regler vil 
blive udspecificeret i henhold til råderetsreglerne. 
 
M) Evt. skimmelsvamp i badeværelser/5 rums. 
Der er ved at blive undersøgt hvor omfattende problemet er i Frydenhøjparken 5 rums lejemål. 
 
O) Legeplads ved Annette 145. 
Der er indhentet tilbud fra Skælskør Anlægsgartneri. Optagning af fliser og sandkasse, samt 
etablering af græs. Det blev vedtaget, at arbejdet bliver igangsat efter endt frostperiode. 
 
P) Skrivelse til Bo Svensson. 
Michel har modtaget en mail fra Bo Svensson. Michel kontakter Bo Svensson vedrørende status i 
sagen. 
 
Q) Møde med Ista vedrørende måleraflæsning. 
Vi afventer svar fra ejendomskontoret, om Carsten Nielsen og Abbas kan deltage d. 30.april 2013. 
(Næste bestyrelsesmøde). Michel følger op på sagen. 
 
 
Punkt 3. Nedtagning af vægge i 3-4 og 5 rums lejemål. 
Vi aftalte, at vi i bestyrelsen arbejder videre med afklaring i forbindelse med nedtagning af vægge i 
henhold til råderetskataloget. Resultatet vil blive indført som punkt til det nye udkast til 
ordensreglement. 
 
Punkt 4. Indkomne punkter fra bestyrelsens medlemmer. 
Etablere møde med ejendomsadministration UBS vedrørende administrative opgaver. 
Der er forespurgt en konsulent, om at lave en registrering af hårdehvidevarer her i 
Frydenhøjparken. Dette har vi sagt ja til. Informationsmateriale er under udarbejdelse, og vil blive 
omdelt i løbet af xx (maj måned?) 
Kenneth stillede spørgsmål omkring maling af det indvendige stakit, skur m.v. i haverne.  
 
Punkt 5. Fastsættelse af regler for boligstørrelse ved indflytning (antal personer). 
Der blev aftalt, at man kan max. Tildeles 2 rum mere end antal person/personer). 
 
Punkt 6. Evt. 
Der var ingen punkter under evt. 
 


