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Referat fra ordinær generalforsamling 
tirsdag den 26. juni 2018 kl. 19.00 

 

Generalforsamlingen blev afholdt med flg. dagsorden. 

 

1. Godkendelse af forretningsorden for mødet 

2. Valg af: 

a. Dirigent 

b. Referent 

c. Stemmetællere 

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder for forretningsførelsen for det senest 
forløbne år 

4. Endelig godkendelse af årsregnskabet for 2017 med tilhørende revisionsberetning 

5. Forlæggelse af budget for 2019 for organisationen 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag  

7. Ændring/opdatering af vedtægter for Frydenhøjparken 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter (Abbas Ghalkhani og Brian 
Steinmetz) 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt 

*************** O ******************* 

 

 

21 husstande (25 personer) mødte til generalforsamlingen, hvilket giver 42 stemmer. 

 

1. Forretningsordnen blev godkendt. 

2. a: Iben Koch, UBSBolig blev valgt til dirigent 

b: Morten Mørck (Frydenhøjparken 47) blev valgt til referent. 

c: Jan Hansen og Gregers Andersen fra UBSBolig blev valgt til stemmetællere 

3. Iben bød velkommen og redegjorde for indkaldelsens lovlighed. Formanden fik efterfølgende 
ordet og forklarede hvad der var blev gjort af arbejder i Frydenhøjparken siden sidste 
årsberetning. Herunder åbningstider på ejendomskontoret, grøntpleje som er overgået til 
Racoon, fliseopretning, beskæring af hækkene ved udkørslerne, ”Forårsrengøring”, nye lamper 
på tilkørselsvejen og den nye port ved den lille containerplads. Formanden oplyste endvidere, 

at det fremadrettet ikke længere er muligt at afleverer jord på containerpladserne i 
Frydenhøjparken. Dette skal bortskaffes ved egen foranstaltning. Der var udbredt tilfredshed 
med arbejderne i forsamlingen og beretningen blev dermed godkendt af forsamlingen.  

4. Formanden redegjorde for 2017 regnskabet med støtte fra Jan fra UBS. Der blev spurgt ind til, 
hvad konto 114 og 115 dækker over, hvilket Jan forklarede forsamlingen. Der blev endvidere 
diskuteret ventelister og om rimligheden i forsat at opskrive folk på venteliste. Slutteligt blev 
regnskabet enstemmigt godkendt. 

5. Formanden forelagde budgettet for organisationen i 2019. Der var ingen kommentarer til dette 
og slutteligt blev budgettet enstemmigt godkendt. 

6. Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

7. Iben fra UBS redegjorde for vedtægterne herunder normalvedtægten som er vedtaget ved lov 
og dermed ikke kan ændres. Hun oplyste forsamlingen omkring de forslåede vedtægtsæn-
dringer herunder omkring at udskrive de kommunale repræsentanter af vedtægterne under § 

10. Idet 2/3 dele af beboerne i Frydenhøjparken ikke var mødt til generalforsamlingen skulle 

vedtægtsændringerne også vedtages på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling. 
Der var ingen kommentarer til dette og blev af forsamlingen ”forhåndsgodkendt” enstemmigt. 



8. Abbas Ghalkhani (Frydenhøjparken 201) og Brian Steinmetz (Frydenhøjparken 137) var på 
valg. 

3 personer stillede op til bestyrelsen; 

 

Annette Waldorf (Frydenhøjparken 41) 

Henning Humledal (Frydenhøjparken 33) 

Clarisse Sternberg (Frydenhøjparken 207) 

 

De 3 præsenterede sig selv for forsamlingen, hvorefter der blev stemt om hvem der skulle 
indtræde i bestyrelsen. 

 

Annette Waldorf Fry.41 modtog 31 stemmer. 

Henning Humledal Fry.33 modtog 27 stemmer 

Clarisse Sternberg Fry. 207 modtog 24 stemmer 

2 stemmer var blanke. 

Annette Waldorf, Fry.41 og Henning Humledal, Fry33 blev dermed valgt til bestyrelsen for en 
2-årig periode 2018-2020. 

Der var ligeledes valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Bemærk at der ikke er tale om 
personlige suppleanter. 

Hermed meldte 

Anita Danielsen, Fry.51 sig frivilligt som 1. suppleant. 

og 

Clarisse Sternberg, Fry. 207 sig frivilligt som 2. suppleant. 

9. Den nuværende revisor blev genvalgt enstemmigt af forsamlingen. 

10. Der var intet til punktet. 

 

Den ordinære generalforsamling blev sluttet kl. 20.23. 

 
Iben Koch Morten Mørck 

Dirigent Referent 

 
 

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 
tirsdag den 26. juni 2018 kl. 20.23 

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev startet umiddelbart efter den ordinære general-

forsamling. Der var ingen ændringer i valg af dirigent, referent eller stemmetæller i forhold til ved 
den ordinære generalforsamling. 

 

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen med 42 stemmer. 

 

Den ekstraordinære generalforsamling blev sluttet kl. 20.24. 

Iben Koch Morten Mørck 

Dirigent Referent 
 

 

 

 


