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Indkomne forslag til Afdelingsmøde den 27. september 2011 

 

Forslagene behandles under dagsordenens Punkt 4. 
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Forslag A 
Ordlyd: 

 

Det foreslås, at husdyrreglementet ændres således, at der gives tilladelse til at holde 2 husdyr pr. 

husstand. 

 

Begrundelse: 

 

I det nugældene reglement må der kun holdes 1 (ét) husdyr pr. husstand i form af hund eller kat. 

Såfremt forslaget vedtages, skal der tages stilling til om der skal være særlige regler m.h.t. størrelse og 

race for hundenes vedkommende. 

 

Forslagsstiller: 

Nynne Johansen 

Frydenhøjparken 35. 

 

 

Forslag B 
Ordlyd: 

 

I forlængelse af tidligere drøftelser og herunder forslag stillet på tidligere afdelingsmøder, stilles der 

hermed forslag om, at der gives afdelingsbestyrelsen bemyndigelse til, at anvende de nødvendige midler 

til at indhente tilbud på indførelse af fibernet i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken. 

 

Der er på et tidligere afdelingsmøde fremkommet en pris på cirka kr. 10.000 for at gennemføre denne 

undersøgelse. Ved eventuel godkendelse på afdelingsmødet gives der bestyrelsen bemyndigelse til at 

overskride ovennævnte beløb, inden for rimelighedens grænser, uden forinden at skulle drøfte beløbets 

størrelse i andre fora end bestyrelsen. 

 

Såfremt dette tilsagn opnås er det naturligvis meningen, at det indhentede skal drøftes på 

generalforsamlingen, eller på afdelingsmødet, hvor der så kan tages stilling til hvorvidt der skal indføres 

fibernet i Frydenhøjparken.  

 

Begrundelse: 

 

Vi nævner indførelse af fibernet og hermed menes, internet, telefoni og TVprogrammer samlet hos én 

udbyder, som vi kender det i dag med de individuelle abonnementer, som den enkelte beboer har tegnet. 

 

De fleste kender én eller anden der bor i områder med fibernet og forhåbentlig har undret sig over at det 

er meget billigere, end det som man kan opnå ved at tegne selvstændige aftaler og i det fleste tilfælde 

med et langt bedre indhold, stabilitet og pris. 

 

Forslagsstiller: 

Torkild og Helle 

Frydenhøjparken nr. 191. 
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Forslag C 
Ordlyd: 

 

Jeg foreslår, at brevsprækkerne blive lukket og at der opsættes postkasser på væggene eller på standere 

ved siden af hoveddøren. 

Begrundelse: 

 

Træk fra hoveddøren. Bemærkes især i vintehalvåret. Brevsprækken i døren giver anledning til træk og 

dermed også varmespild. Det er naturligvis ikke alle husstande der har denne problematik, idet der er 

boliger hvor der allerede er opsat postkasser. 

 

Forslagsstiller: 

Tine Gärtner 

Frydenhøjparken 249 

 

 

 

Forslag D 
Ordlyd: 

 

Hvis disse vejbump fortsat skal være på vores lille vej, så burde de være placeret ved indkørslen til hver 

parkeringsplads. Jeg stiller derfor forslag om, at flytte vejbumpene endnu en gang eller alternativt finde en 

anden løsning til at nedbringe farten hos de der kører for stærkt. 

  

Begrundelse: 

 

De nye vejbump? Virker de efter hensigten? 

Jeg må tilstå at jeg har svært ved at se disse nye vejbump give en effekt! Det ændrer ikke på farten rundt i 

svingene ind til parkeringspladserne, hos dem der kører for stærkt. Desuden er bumpene yderst 

ubekvemme at køre over, selv med meget lav hastighed, dette gælder for både biler og personer. 

 

Forslagsstiller: 

Tine Gärtner 

Frydenhøjparken 249 

 

 



 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A � 2650 Hvidovre 

E-mail: info@frydenhojparken.dk 
Web: www.frydenhojparken.dk 

CVR: 26 86 30 58 

 

 

Forslag E 
Ordlyd: 

 

Det foreslås, at forsyningen af varmt vand undersøges og udbedres. 

 

Begrundelse: 

 

I vores ende af bebyggelsen, tager det lang tid før det varme vand kommer frem, når man tapper fra 

henholdsvis køkken og badeværelse. Det medfører unødvendigt stort og dyrt vandspild. 

 

Forslagsstiller: 

En række beboere i Frydenhøjparken: 

Fryd.205, Fryd.217, Fryd.225, Fryd.233, Fryd.239, Fryd.249, Fryd.251 

 

Forslag F 
Ordlyd:  

 

Det foreslås, at vejbumpene på tilkørselsvejen til parkeringspladserne fjernes. 

 

Begrundelse: 

 

De er generende, forstået på den måde, at de er ødelæggende for folk med dårlig ryg (Handicap-kørsel), 

og desuden kan de ødelægge bilerne (fjedre, ankerplader m.m.). 

 

Forslagsstiller: 

En række beboere i Frydenhøjparken: 

Fryd.205, Fryd.217, Fryd.225, Fryd.233, Fryd.239, Fryd.249, Fryd.251 

 

 


