
 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A  2650 Hvidovre 

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

CVR: 26 86 30 58 

 

Administrator:   Ekspedition: 
 UBSBOLIG A/S 

Frederiksberggade 2, 2. sal  1459 
København K 

Telefon: 33 11 11 00 eller 
Gregers Andersen,  
tlf.: 39 46 62 52 - 
gan@ubsbolig.dk 

Web: www.ubsbolig.dk Mandag-Onsdag: kl.10-12 &13-
15   
Torsdag: kl. 13-17   
Fredag: kl. 10-12 

 

Afdelingsmøde 

Onsdag, den 23. september 2015 
kl. 19.00 i Frydenhøjhallens pauserum 

 

 

1. Godkendelse af forretningsordenen 

 

Forretningsordenen godkendt 

 

2.Valg af ordstyrer og referent, stemmetællere 

 

Ordstyrer: Kaj Stauning 

Referent: Bo Stuhr Svensson 

Stemmetællere: Jan Hansen og Gregers Andersen 

 

3.Beretning fra bestyrelsen 

 

Beretningen er vedhæftet som bilag til indkaldelsen. 

Kommentarer til beretningen. 

- alle får udsendt et spørgeskema fra ingeniørfirmaet i f.b.m. Den store 

gennemgang af FHP 

 -forventer at få tilskud til renovering fra Landsbyggefonden 

- spørgsmål om skimmelsvamp i en lejlighed henvises til Tommy 

- knallertkørsel er der ikke givet tilladelse til for postvæsenet. Tommy kontakter 

væsenet 

- de store træer mod Egevolden. Tommy tager sig af det 

- ukrudt ved læhegn og legeplads. Tommy. 

 

4. Behandling af indkomne forslag (udsendt) 

 

Forslag 1. Diskussion af forslaget. Afstemning: for 5 – imod 42 

 

Forslag 2. Efter diskussion blev forslaget trukket 

 

5. Afdelingsbudget for 2016 

 

Jan Hansen fra UBS gennemgik detaljeret budgetforslaget, der blev godkendt. 

Hovedkonklusionen: Ingen huslejeforhøjelse. 

Der blev stillet spørgsmål vedr. 

- ejendomsforsikring, som skal i udbud 

- administrationsbidrag 

- ny asfalt 

- udskiftning af varmemålerne 

- det forhøjede beboerindskud 

- hjemfaldspligtslånet 

- bedre belysning på p-pladserne. Rengøring af lamperne. Tommy. 

- festudvalg: CH – sender skrivelse rund 
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6. Orientering om det godkendte afdelingsregnskab for 2014 

 

Jan Hansen orienterede 

 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Udgår 

 

 

8. Valg af suppleanter 

 

Udgår 

 

 

9. Eventuelt 

 

Kommentarer og gode idéer. 

- telefonnumre mv på hjemmesiden skal opdateres (CH) 

-ordensregler og råderetskataloget skal revideres. Tommy oplæg. 

- p-pladserne er ikke børnelegepladser 

- fliser langs Køgevejen er kommunens 

- problemer med et tilstrækkeligt antal p-pladser  

- har vi en privat fællesvej. Tommy undersøger. 

- stadig problemer med gener fra hunde 

- forslag om poser og skraldespande på arealet 

- hegnet mod Egevolden. Hvor går skellinierne egentlig? Tommy 

- åbningstider i containergården. I Tommys arbejdstid pt. 

- forslag om LED pærer i de fælles armaturer. Tommy. 

 

 

Formanden takkede for god, inspirerende og konstruktiv debat. 

 

Mødet sluttede ca. 20,45 

 

 

 


