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Mødereferat Dato: 2003-10-19 
Init:            -/kg 

 
Møde i: Afdeling 8221 Frydenhøjparken 
Emne: Ordinært afdelingsmøde 
Tidspunkt: 23. September 2003 kl.19:00 
Sted: Frydenhøjhallens Pauserum 
  
Til stede: 39 husstande 

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

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

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

a) Henrik Glyb, Fryd.65 
 

b) Carsten Hansen,Fryd.151; Bruno Skatka,Fryd.49 
 

Pkt. 3. 
Beretning fra bestyrel-
sen for perioden siden  
sidste afdelingsmøde. 
 

Bestyrelsens beretningen blev afholdt af formanden Kaj Stauning, som 
bl.a. berørte følgende områder: 
Mandskab. 
Vores ejendomsfunktionær Bent Kyrdal, går på pension pr. 30 
september. I den forbindelse er der ansat en ny leder af ejendoms-
kontoret. Besyrelsen håber at alle vil tage godt imod René Helmundt. 
Varmeregnskab. 
Desværre har vi måtte modtage en efterregning for varmeforsyning på 
8%, primært som konsekvens af diverse  prisstigninger. Aconto-betalin-
gen for varme vil blive reguleret tilsvarende. 
Varmemålere. 
Vi er nu i den situation af individuel varmemåling - i.h.t. lovgivningen - 
skal være etableret inden starten af fyringssæsonen 2005. Bestyrelsen vil  
indhente tilbud på forskellige muligheder. 
Varmecentral. 
På grund af klager over vandstøj i radiatorer hos  beboere som bor tæt 
ved varmecentralen, er der installeret en ny pumpemed variabelt 
omløbstal på centralvarme anlægget. Denne foranstaltning nedsætter 
dels støjniveauet samt  vores energiforbrug. 
Drift. 
På grund af slid og ælde samt utallige reparationer, har bestyrelsen 
været nødt til at investere i en ny traktor til materielgården.  
Fraflytninger. 
I det forgangne periode har der været 2 fraflytninger, samt enkelte 
bytninger af lejligheder. Dette vil betyde, at med den venteliste som i 
øjeblikket er gældende, vil der være en teoretisk ventetid på mellem 40 
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Dagsorden. Beslutning. 
og 50 år for udefrakommende. 
Arrangementer. 
Der har som vanligt været afholdt fastelavnsfest som i år faldt den 2. 
marts. I august måned blev der afholdt en sommerfest i Frydenhøj-
parken. Der var stor ros til de aktive beboere, som i løbet af meget kort 
tid, fik stablet en mega-fest på benene. 
 
Herefter var der åben debat hvor nogle af de berørte emner er gengivet 
nedenfor. 
 
Spm: Grethe Skatka, Fryd.49: Hvordan er situationen,  for at få 
etableret en bredbåndsløsning? 
Svar: Et udvalg blev nedsat sidste år, for at undersøge mulighederne for 
at installere en bredbåndsløsning. Dette udvalg har endnu ikke afgivet 
en officiel tilbagemelding om økonomi og konsekvenser. 
 
Spm: Martin Römer, Fryd.47: Hvorfor var der ingen bemærkninger i 
referatet fra sidste møde (Generalforsamlingen i juni 2003) omkring 
bredbånd på trods af at det blev diskuteret? 
Svar: Fra generalforsamlingen  udsendes der Beslutningsreferater som 
gengiver hvad der er behandlet, og hvilken beslutning der er truffet. 
 
Spm: Martin Römer, Fryd.47: Det nedsatte udvalg manglede vitale 
dokumenter for at komme videre i deres arbejde. 
Svar: Udvalget efterlyste ganske rigtigt diverse dokumenter og ønskede 
samtidig aktindsigt. Dokumenterne omkring Glostrup Boligselskabs 
overdragelse kabelnettet er udleveret til udvalget. I øvrigt har et forslag 
om aktindsigt været fremsat på generalforsamlingen i juni 2003, hvor 
det blev nedstemt, da forslaget ville indebære en vedtægtsændring som 
efterfølgende skulle godkendes af kommunen. I øvrigt er det oplyst, at 
såfremt nogen ønsker oplysninger om specifikke forhold vedr. Fryden-
højparken, kan man henvende sig til vores administrationsselskab AKB. 
 
Herefter udspandt sig en mindre debat frem og tilbage omkring bred-
bånd. 
 

Spm: Fl. Carlsen, Fryd.153,st: Hvorfor er vores ejendomsfunktio-
nærer ikke uddannet i at syne lejligheder? 
Svar: Det vil de blive.  
 

Spm: Inge Larsen, Fryd.27: Udenomsarealerne ser forfærdelige ud, er 
det en nedprioritering? 
Svar: Der vil snarest blive taget initiativ til en opretning af de grønne 
områder i Frydenhøjparken. 
 
Herefter blev bl.a. følgende emner berørt. 
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Dagsorden. Beslutning. 
 
Sommerfest: Hvorfor skulle den absolut holdes på de ”store” plæne? 
Svar: Festudvalget svarede at det er det bedst egnede sted. 
 
Varmemålere m.m.: Kan vi installere vandmålere samtidig? 
Svar: Ja- men det er ikke et krav, og økonomien skal undersøges 
grundigt. 
 
Vil der blive monteret termostatventiler på radiatorerne? 
Svar: Ja 
 
Herefter var der yderligere en række spørgsmål og svar. 
 
Debatten om bestyrelsens beretning var herefter tilendebragt, og  
beretningen blev herefter sat til afstemning hvor den blev enstemmigt 
vedtaget. 
 

Pkt. 4. 
Behandling af indkomne 
forslag. 
 

Forslag A. (Jf. det udsendte materiale.) 
Forslaget om at opstribe parkeringsbåsene blev vedtaget. Samtidig 
undersøges mulighederne for evt. at udvide båsene. 
 
Forslag B. (Jf. det udsendte materiale.) 
Forslaget om at der opstilles en ekstra container til køkkenaffald i den 
store containergård blev vedtaget. 
 

Pkt. 5. 
Godkendelse af budget 
for 2004. 

Budget for 2004 blev gennemgået og herefter udlagt til debat. 
 
Efter en kort debat blev budgettet sat til afstemning. 
 
For stemte   : 28 
Imod stemte:   0 
8 undlod at stemme. 
 
Budgettet var herefter vedtaget. 
 

Pkt. 6. 
Orientering om det 
godkendte regnskab for 
2002. 
 

Regnskabet blev kort gennemgået og gav ikke anledning til nævne-
værdige kommentarer. 
 

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

Punktet bortfalder. Jf. Mødeindkaldelse af 26.08.2003 
 
 

Pkt. 8. 
Valg af suppleanter for 
1 år. 

Punktet bortfalder. Jf. Mødeindkaldelse af 26.08.2003 
 

   Side 3 / 4 
     

 



 Frydenhøjparken 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Frydenhøjparken 23A  2650 Hvidovre 
E-mail: info@frydenhojparken.dk 

Web: www.frydenhojparken.dk 
CVR: 26 86 30 58 

 

Dagsorden. Beslutning. 
 
Pkt. 9. 
Eventuelt. 
 

Under debatten kom følgende kommentarer: 
 
Hvad kostede sommerfesten? 
Bestyrelsen/festudvalget: Festen løb op i ca. 30.000kr. Dette er i øvrigt 
billigere end de tidligere afholdte Bon-Bon udflugter! 
 
Faldunderlag ved fortet? 
Bestyrelsen v./H.Glyb: Fortet kvalitetssikres en gang om året. 
 
Herudover var der øvrige kommentarer som naturligvis er taget til 
efterretning. 
 

 
Mødet var dermed slut og dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter var der oste-
bord, vin, øl og vand. 
 
 

Referent: Ken Gregor Dato: 19. oktober 2003 
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