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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 2018 med tilhørende revisionsberetning 

5. Forlæggelse af budget for 2020 for organisationen 

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter  

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

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

 

 

14 husstande (16 personer) mødte til generalforsamlingen, hvilket giver 28 stemmer. 

 

1. Forretningsordnen blev godkendt. 

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

b: Annette Waldorf (Frydenhøjparken 41) blev valgt til referent. 

c: Albin Jakobsen (Ejendomsfunktionær) 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.  Formanden oplyste endvidere, at 
tagkonstruktioner i Frydenhøjparken skal laves og der sættes penge af på langtidsbudget. 
Endvidere har der været problemer med det varme vand. Teknikken i Varmecentralen er af 
ældre dato og der sættes penge af på langtidsbudget til løbende renovering.  Legepladserne i 

Frydenhøjparken trænger til en renovering og bestyrelsen går videre med finansering 
eventuelt reklame eller lån med afdragsordning. Orientering vedrørende belysning på 
legepladserne vil blive etableret til efteråret. Ny lovgivning i forbindelse med ventelister blev 
der orienteret om fra UBS bolig. Det vil betyde, at ekstern på Frydenhøjparkens ventelister har 
lange udsigter. Ekstra Container vil blive opstillet i påsken til næste år igen.  Bestyrelsens 

årsberetning indeholdt 3 punkter af økonomisk karakter Tagkonstruktioner, Varmecentralen 
samt Legepladser. Der var udbredt tilfredshed med arbejderne i forsamlingen og beretningen 

blev dermed godkendt af forsamlingen.  

4. Formanden redegjorde for 2018 regnskabet.  Kaj Stauning gjorde opmærksom på, at 
detaljeret regnskab ligger på Frydenhøjparkens hjemmeside. Slutteligt blev regnskabet 
enstemmigt godkendt. 

5. Formanden forelagde budgettet for organisationen i 2020. Der var ingen kommentarer til dette 
og slutteligt blev budgettet enstemmigt godkendt. 

6. Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter. 

På valg: 



Morten Mørk (47) 

Kaj Stauning (215) 

Carl Jensen (189) 

 

Alle 3 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for en 2-årige periode. 

Clarise (207) modtog genvalg som suppleant, samt Brian (137) blev valgt som suppleant. 

 

8. Den nuværende revisor blev genvalgt enstemmigt af forsamlingen. 

9. Der var intet til punktet. 

 
Iben Koch Annette Waldorf 

Dirigent Referent 

 
 

 

 

 


