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Referat fra ordinær generalforsamling  onsdag 17/6-2015 kl. 1900 

 

Der var mødt 31 husstande og 36 personer I alt. 

 

1. Godkendelse af forretningsordnen for mødet. 

Formanden fremlagde forretningsordnen for mødet til godkendelse. 
Forsamlingen godkendte forretningsordnen. 

2. Valg af: 

a. Dirigent.  

Gregers fra UBS blev valg til dirigent 

b. Referent. 

Morten Mørck fra bestyrelsen blev valgt som referent. 

c. Stemmetæller 

Jan og Gregers blev valgt som stemmetællere. 

3. Aflæggelse af årsberetning. 

Formanden forelagde årsberetningen for forsamlingen. Herunder blev der 
redegjort for forhøjelse af indskuddet samt orienteret omkring opsigelsen 
af HP ejendomsservice. Bestyrelsen orienterede omkring planerne for den 
fremtidige drift af Frydenhøjparken samt grøntplejen på området. Der blev 
ydermere orienteret omkring en mulig fremtidig helhedsplan og en 
gennemgribende tilstandsrapport. Der blev ligeledes orienteret omkring 
nye energimålere. 

4. Godkendelse af årsregnskabet for 2014. 

Indledningsvis forelagde Jan Hansen fra UBS regnskabet for 
boligorganisationen, som i 2014 gav et overskud. Dette overskud skyldtes 
en stigning i antallet af personer, som har skrevet sig på venteliste i 
Frydenhøjparken. 

Derpå forelagde Jan regnskabet for afdelingen, som i 2014 gav et 
overskud på 33.000. Dette overskud skyldes en tilbagebetaling for for 
meget betalt grundskyld på 827.000. Hvis ikke disse denne tilbagebetaling 
var sket var afdelingen kommet ud med en stort underskud, idet konto 115 
”Alm. vedligeholdelse” var stærkt overskreddet med godt 700.000 kr. 
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5. Forelæggelse af budget for 2016 for organisationen. 

Jan forelagde budgettet, som ikke gav anledning til spørgsmål. Jan 
orienterede omkring af henlæggelse til dispositionsfonden ophører i 2016, 
idet max beløbet for henlæggelse til fonden her er realiseret. 

6. Indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter. 

Carsten Hansen nr. 161 genvalgt for 2 år. Brian Steinmetz nr. 137 valgt 
som personlig suppleant. 

Helle Klønne nr. 25,1 genvalgt for 2 år. Pia Jørgensen nr. 211 valgt som 
personlig suppleant. 

Morten Mørck nr. 47 genvalgt for 2 år. Abbas Ghalkhani nr. 201 valgt som 
personlig suppleant. 

8. Valg af revisor. 

Deloitte genvalgt som revisor. 

9. Eventuelt. 

 Containeren til haveaffald på bagerste parkeringsplads har for højt 
indkast til affaldet – bestyrelsen følger op på det. 

 Fortet mangler at blive færdigmalet – det blev forslået af forældre til 
børn som bruger fortet skulle stå for det. 

 Ønske om opstilling af affaldscontainer på den lille legeplads. 

 Åbningstider i containergården er for dårlige – bestyrelsen følger op 
på det. 

 Åbningstider på ejendomskontoret – ønske om aftenåbning. 
Bestyrelsen følger op. 

 Der blev nedsat en uformel gruppe til at arrangerer en sommerfest i 
Frydenhøjparken. 

Mødet sluttede. 
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