
 Frydenhøjparken  

 
 
Mødereferat Dato: 2002-12-17 

 
Møde i: Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Emne: Ekstraordinær generalforsamling 
Tidspunkt: 27. november 2002 kl. 19:00 
Sted: Frydenhøjhallens Pauserum 
  
Til stede: 35 personer repræsenterende 28 husstande fra Frydenhøjparken. 

 
Herudover deltog: 
Thuri Didriksen, AKB (Forvaltningschef) 
Jesper Loose Smith, AKB (Økonomichef) 
 

 
 
Dagsorden. Beslutning. 
Pkt. 1. 
Valg af dirigent. 

 
Henrik Glyb, Fryd.65 
 

Pkt. 2. 
Valg af stemmetællere og 
referent. 
 

 
 Michel Bryde, Fryd.45 
Bruno Skatka, Fryd.49 

Pkt. 3. 
Orientering fra 
Organisationsbestyrelsen. 
 

 
AKB`s repræsentanter blev budt velkommen og præsenteret for 
forsamlingen. 
 
Under orientering, om A/B Frydenhøjparkens øjeblikkelige 
situation i forbindelse med udskillelsen fra Glostrup Boligselskab, 
blev det bl.a. oplyst at: 
 der er modtaget meddelelse om, at Glostrup Kommune i et 

brev har godkendt udskillelsen fra Glostrup Boligselskab 
 overdragelsen af samtlige dokumenter m.m. er endelig 

gennemført mellem Glostrup Boligselskab og A/B 
Frydenhøjparken /v.AKB 

 Andelsboligforeningen Frydenhøjparken er blevet 
registreret hos Told og Skat med selvstændigt CVR-nummer. 

 
Pkt. 4. 
Behandling og godkendelse af 
budget for 2003 

a. for Andelsboligforeningen 
Frydenhøjparken 
 

b. for Afdeling Frydenhøj-
parken. 

 
 

 
a) for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Budgetforslaget for boligorganisationen blev gennemgået. 
Det fremlagte budget for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
på kr. 403.155 for år 2003, blev godkendt uden bemærkninger. 
 
b) for Afdeling Frydenhøjparken 
Det udsendte budgetforslag for afdelingen blev gennemgået. 
Udgiftssiden er reduceret med kr. 187.626, - i forhold til det tid-
ligere fremsendte budget fra Glostrup Boligselskab (dateret 24/9 
2002), som udviste en huslejestigning på kr. 362.946 - mens 
indtægtssiden er blevet underkastet en fornyet vurdering, således 
at den samlede besparelse udgør kr. 64.591 i forhold til det 
tidligere varslede. 
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Dagsorden. Beslutning. 
 
Budgettet for år 2003 udgør herefter kr. 6.564.955, hvilket er en 
stigning på  kr. 298.355 svarende 4,87%. 
 
Under debatten blev der rejst spørgsmål om evt. besparelser på 
afdelingens drift, ligesom det årlige tilskud til sommerudflugten 
var blev debatterer. Det blev besluttet, at det årlige tilskud på kr. 
50.000 til beboeraktiviteter bibeholdes, men at evt.  gæster frem-
over betaler den reelle udgift ved deltagelsen. 
 
Afdelingens budget blev herefter godkendt med 4 stemmer imod. 
 

Pkt. 5. 
Orientering om fremtidig 
handlingsplan. 
 

 
Organisationsbestyrelsen orienterede om, at der vil blive arbejdet 
på at ændre langtidsplanerne fra at være 10-årige, til at løbe over 
16 år. 
 
Ligeledes vil der blive fremlagt forslag til førstkommende general-
forsamling, om ændring af istandsættelsesordningen fra A- til B-
ordning. 
 
I forlængelse  af  debatten under budgetbehandlingen af afdelin-
gens drift,  blev det nævnt, at samtlige poster på budgettet – her-
under alle vedligeholdelsesudgifter, personaleudgifter m.m. -  vil 
blive underkastet en nøjere gennemgang, med henblik på at finde 
besparelser. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

Pkt. 6. 
Eventuelt. 
 

 
Under dette punkt blev der, tradiotionen tro,  berørt en række 
emner, der primært vedrører den daglige drift. 
 

 
Referent:  Ken Gregor Dato:  2002-12-17 
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