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Mødereferat Dato: 2002-10-02 
Init:            -/kg 

 
Møde i: Afdeling 21 Frydenhøjparken 
Emne: Ordinært afdelingsmøde 
Tidspunkt: 24. September 2002 kl.19:00 
Sted: Frydenhøjhallens Pauserum 
  
Til stede: 41 husstande (56 personer) 

 
Dagsorden. Beslutning. 
Pkt. 1. 
Godkendelse af 
forretningsorden for 
mødet. 
 

Der var ingen kommentarer til forretningsordenen som herefter blev 
godkendt. 
På foreslag af afd.bestyrelsen blev Ken Gregor,Fryd.233 valgt som 
referent. 

Pkt. 2. 
Valg af: 
a) Dirigent 
b) Stemmetællere 
 

a) Kurt Larsen, Fryd.27 
b) Michel Bryde,Fryd.45; Bruno Skatka,Fryd.49; 

Jette Gregor,Fryd233 
 

Pkt. 3. 
Beretning fra afde-
lingsbestyrelsen for 
perioden siden  sidste 
afdelingsmøde. 
 

Beretningen blev afholdt af formanden Kaj Stauning, som bl.a berørte 
følgende områder: 
Containergårde. 
Frydenhøjparkens ejendomsfunktionærer efterlyser (og dermed 
bestyrelsen),  en noget anden holdning til, hvordan affald afleveres i de 
dertil indrettede containergårde. Der bruges alt for mange timer på 
oprydning efter beboerne. 
Varmemålere. 
 Situationen er nu, at vores dispensation udløber ved årets udgang. Der 
vil efterfølgende blive søgt om ny dispensation. 
Udskillelsessagen. 
Der har i perioden været afholdt en række møder med potentielle admi-
nistratorer. I alt 6 muligheder har været oppe til overvejelse. Dette er 
nu endt med, at AKB er valgt som ny administrator, dog med det 
forbehold at der stadig pågår diverse drøftelser. 
Fraflytninger. 
I den forgangne periode har der været færre fraflytninger end forventet. 
Men udgifterne i forbindelse med fraflytninger er kraftig stigende. Der 
vil fremover blive arbejdet på at ændre den nuværende 
vedligeholdelsesordning (A) til B-ordningen. 
Diverse. 
Der har som vanligt været afholdt fastelavnsfest samt sommerudflugt til 
Bon-Bon Land. 
  
Herefter var der åben debat. 
 
Michel Bryde:Hvor længe skal den kommende aftale med AKB løbe 
uden genforhandling? 
Svar: En periode på fx. 2 år vil blive søgt aftalt med gensidig mulighed 
for opsigelse. 
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Dagsorden. Beslutning. 
Bente Knudsen: Kan vi nu forvente at ende som Avedøre Stationsby? 
Svar: Nej – absolut ikke. Vi er nu på vej til at blive en selvstændig 
Almen Andelsboligforening. 

 
Martin: Hvad med oprykningslister/ventelister? 
Svar: Vi forventer naturligvis, at få udleveret alle relevante dokumenter 
vedrørende Frydenhøjparken, fra Glostrup Bolig Selskab. 
 
Herefter var der yderligere en række spørgsmål og svar. 
 
Beretningen blev herefter sat til afstemning hvor den blev enstemmigt 
vedtaget. 
 

Pkt. 4. 
Behandling af indkomne 
forslag. 
 

Forslag A. (Jf. det udsendte materiale.) 
Forslag A blev ved afstemning enstemmigt vedtaget, og Afdelings-
bestyrelsen er dermed nedlagt.           
Organisationsbestyrelsen varetager herefter de opgaver som tidligere lå 
i afdelingsbestyrelsens regi. 
 
Forslag B. (Jf. det udsendte materiale.) 
Forslag B blev ved afstemning enstemmigt vedtaget. Der er åbnet 
mulighed for, at et eller flere udvalg kan nedsættes, for planlægning af 
diverse arrangementer, aktiviteter m.v. for at styrke beboerfællesskabet 
i Frydenhøjparken. 
 

Pkt. 5. 
Godkendelse af budget 
for 2003. 

Glostrup Boligselskabs budgetforslag for år 2003 blev godkendt på 
betingelse af, at der bliver indkaldt til ekstraordinært budgetmøde inden 
den varslede forhøjelse træder i kraft. 
 

Pkt. 6. 
Orientering om det 
godkendte regnskab for 
2001. 
 

Regnskabet blev kort gennemgået og gav ikke anledning til 
kommentarer. 
 

Pkt. 7. 
Valg af bestyrelses-
medlemmer for 2 år. 
 

Punktet udgik idet pkt. 4(A) blev vedtaget. 
 

Pkt. 8. 
Valg af suppleanter for 
1 år. 
 

Punktet udgik idet pkt. 4(A) blev vedtaget. 
 

  
Referent: Ken Gregor Dato: 2. oktober 2002 
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