
 

Referat generalforsamling d. 24.06.2021 
 

 

1. Godkendelse af forretningsorden for mødet. 

Forretningsorden blev godkendt 

 

2. Valg af: 

A Dirigent 

B Referent 

C stemmetællere 

Iben Koch UBS bolig blev valt til dirigent 

Grete Skatka nr.35 blev valgt som referent 

Gregers Andersen og Henriette Ubs bolig valgt til stemmetællere 

 

3.  Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 

 Årsberetningen blev godkendt. Vedlægges 

 

4.   Godkendelse af årsregnskabet for 2020 

              Årsregnskabet blev godkendt. 

 

5.   Forlæggelse af budget 2022 for organisationen 

  Budget for 2022 for organisationen blev godkendt. 

 

6.   Behandling af indkomne forsalg 

  Ingen indkomne forslag 

 

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

                Clarisse Sternberg nr. 207 tog ikke imod genvalg 

                Kaj Stauning nr. 215 tog ikke imod genvalg (ikke mødt) 

                Morten Mørck nr. 47 tog ikke imod genvalg (ikke mødt) 

                Henning Humledal afgået ved døden 

 

                Nye bestyrelsesmedlemmer der blev valgt: 

                Ebbe Forup nr. 159  

                Thomas Hansen nr. 233 

                Dennis Martinsen nr. 139 

                Per Vilhelmsen nr. 75 

                Suppleanter: 

                Pia Jørgensen nr.211 

                Kenneth Larsen nr. 27 

                 

8.     Valg af revisor 

    Revisionsfirmaet Deloitte blev genvalgt 

 

 

9              Eventuelt 

   Dialog omkring renholdelse af udendørsarealer og haverne i ungdomsboligerne  

   Flere skraldespande i Frydenhøjparken anbefales 

   Husorden blev diskuteret og vil efterfølgende blive taget op i bestyrelsen 

   Badeværelsesrenoveringen dialog og spørgsmål til dette blev taget op. 
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Årsberetning 
 

 

2020 har været et år med nogle udfordringer i forhold til covid 19. Vi i bestyrelsen har afholdt få onlinemøder 

i den periode. 

 

Der er blevet etableret 2 legepladser den store (fortet) og den lille udenfor nr 193-223, som stod færdige i 

marts måned. Der mangler fortsat beplantning og skraldespande på den store legeplads, som Albin vil 

iværksætte snarest muligt. 

 

Vi skal takke hele holdet for en kæmpe indsats med iværksættelse og udførelsen af den nye hundegård, som 

er en stor succes. Der vil blive afholdt indvielse med grillpølser mv. i løbet af sommeren. Dette står holdet bag 

etableringen af hundegården selv for og vi vil høre nærmere angående afholdelsen. 

 

Fra Ejendomskontoret skal Albin opfordre alle til at sortere sit haveaffald, som anbefalet. Der må ikke kastes 

sorte plastiksække op i containeren med haveaffald. De skal tømmes inden de lander i containeren. 

Dette koster os alle mange penge at få sorteret af Hvidovre Kommune. Albin sørger for renholdelse af begge 

containerpladser. 

 

I forbindelse med affaldssortering er der en proces i gang med UBS Bolig og Hvidovre Kommune om en 

fælles plan for organisering af affaldsøer i Frydenhøjparken. Der er aftalt møde i uge 26. Som tidligere nævnt 

kan vi ikke benytte vores skraldespande foran hver bolig om 1 år. Vi skal inden da have fundet en god og 

fornuftig løsning, som tilgodeser både os beboere og renovationsmedarbejderne fra Hvidovre Kommune bedst 

muligt. 

Dette bliver en ordning vi ikke kan komme udenom, da langt de fleste i hele kommunen har fået etableret 

affaldsøer og det vil blive et lovkrav fra kommunes side om ca.1 år. 

 

Badeværelesrenoveringer er der tidligere sendt ud hvor mange der var interesseret i. Der er ca. 13 stk. der har 

tilmeldt sig renoveringen. Processen er i gang, og der vil i den forbindelse afholdes et møde med UBS Bolig 

og bestyrelsen for videreforløb og de pågældende vil få nærmere besked. 

 

Handicapparkering vil ikke fremadrettet være personlige i Frydenhøjparken. Det vil selvfølgelig være sådan, 

at dem der allerede har fået tildelt en personlig handicapparkering med registeringsnummer vil bibeholde 

denne ordning.  

Ved ophør af de nuværende registreret pladser i Frydenhøjparken vil det ikke være muligt at få tildelt en 

personlig handicapplads i fremtiden. 

 

Udskiftning af hegn mv. vil ske løbende. Vi vil selvfølgelig stadig opfordre folk til at afhente maling på 

ejendomskontoret og få malet hvor det trænger. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


