
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 6. februar 2003 kl. 18:30 i 
Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Ken Gregor, Jørgen Frederiksen, June Hansen, Henrik Glyb, 
Clarisse Sternberg og Peter Rytter Nielsen. 
 
Administrationen: Økonomichef Jesper Loose Smith og administrerende direktør Henning 
Andersen. 
 
Fraværende: Ingen. 
 

D A G S O R D E N 
 
Pkt. 1. Behandling af referat fra forrige møde 

 
Pkt. 2. Behandling af referat fra Ekstraordinær generalforsamling den 27. 

november 2002 
 

Pkt. 3. Revisionsprotokol 
Revisionsprotokollen fremlægges til underskrift 
 

Pkt. 4. 
 
 
 
 
Pkt. 4a 

Finansiel Status 
 1. Orientering om indestående på bank-, giro- og kassebeholdning 
 2. Orientering om indestående på Dispositionsfonden 
 3. Orientering om Investeringer/Portefølje 
 
Status for etablering som selvstændig Andelsboligforening  
  Tinglysning af navneændring m.v. 
 

Pkt. 5. Sager til behandling 
Materiale søges fremsendt inden mødet 
 1. Udlejningsforhold 
 2. Medlemsnumre og Ventelister 
 3. Boligorganisationens Integritet/Identitet 
 4. Mobiltelefoner 
 5. Arkiv 
 6. Papirer/materiale fra Glostrup Boligselskab 
 7. Underskriftsblade 
 8. Referater til Suppleanter 
 9. Underskrift på beløbsstørrelser 
 10. Ansættelsesforhold 
 11. Personalesager 
 12. Funktionsbeskrivelser 
 13. Brev til lejerne ang. kontraktforhold 
 14. Stempelafgift 
 15. Personalepolitik 
 16. Uddannelsespolitik 
 

Pkt. 6. 
 

Administrationsaftale 
 Behandling af forslag om administrationsaftale 
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Pkt. 6a Revisionsaftale 

 Behandling af 2 indkomne forslag 
 

Pkt. 7. Regnskab for år 2002 
 Indledende behandling af regnskab 
 

Pkt. 8. Medlemskab af Boligselskabernes Landsforening 
 

Pkt. 9. Meddelelser 
 1. fra Formanden 
 2. fra Administrationen 
 3. fra Bestyrelsesmedlemmer 
 

Pkt. 10. Mødedatoer for år 2003 
 1. Datoer for Bestyrelsesmøder 
 2. Dato for Ordinær Generalforsamling 
 

Pkt. 11. Eventuelt. 
Pkt. 12. Næste møder 
 
 
1. BEHANDLING AF REFERAT FRA FORRIGE MØDE 
 
Referatet blev godkendt. 
 
Samtidig besluttede bestyrelsen, at referater - efter forelæggelse for formanden - udsendes 
til bestyrelsens medlemmer pr. e-mail, medens indkaldelse med dagsorden og eventuelt bilag 
altid sendes pr. post. 
 
 
2. BEHANDLING AF REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 

27. NOVEMBER 2002 
 
Referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 27. november 2002 omdeles til 
beboerne ved bestyrelsens foranstaltning. 
 
 
3. REVISIONSPROTOKOL 
 
Punktet afventer valg af ny revisor, som ved under dagsordenens punkt 6a. 
 
 
4. FINANSIEL STATUS 
 
Administrationen oplyste, at kassebeholdningen på ejendomskontoret udgjorde 3.000 kr., at 
dispositionsfondens størrelse var 355.800 kr. ved regnskabsårets udløb. 
 
Administrationen vil foretage porteføljepleje, eventuelt som skyggeinvestering i forhold til en 
af AKB's investeringspuljer eller som alternativt selv forestå puljedelen. Der skal forventes en 
investeringsportefølje på 1,4 mio. kr. 
 
Det kan oplyses, at den nuværende bankkonto forrentes med 2,45%. 
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4a STATUS FOR ETABLERING SOM SELVSTÆNDIG ANDELSBOLIGFORENING 
 
Vi mangler fortsat de underskrevne vedtægter. Administrationen rykker advokat Jacob Busse. 
 
 
5. SAGER TIL BEHANDLING 
 
5.1. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Administrationen orienterede om, at der vil blive udsendt meddelelse til de enkelte 
andelshavere om ændring af udlejer på deres lejekontrakt. Særligt blev drøftet en sag om en 
bytning, der ikke var administrationen bekendt. Bestyrelsen besluttede, at den pågældende 
byttesag skulle løses efter de gældende regler, således at der ikke skulle tages særligt hensyn 
til det forhold, at der var tale om en familiemæssig foranstaltning. 
 
Det blev også aftalt, at alle særlige lejeforhold skal orienteres i bestyrelsen. 
 
Det blev ligeledes aftalt, at administrationen udarbejder forslag til bytningsprocedure til 
bestyrelsens behandling. 
 
5.2 MEDLEMSNUMRE OG VENTELISTER 
 
Administrationen beklagede det tidligere hændelsesforløb omkring oplysning om 
medlemsnumre. 
 
Bestyrelsen giver besked om de enkelte andelshaveres boanciennitet således, at der hvor der 
har været tale om et lejeforhold forud for det nuværende, at det er derfra ancienniteten 
regnes. 
 
5.3. BOLIGORGANISATIONENS INTEGRITET/IDENTITET 
 
Der var enighed om, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe for at gennemgå de forskellige 
papirer der gives til andelshavere og boligsøgende i forhold til at synliggøre 
andelsboligforeningen mest mulig. Administrationen vender tilbage med udspil. 
 
5.4 MOBILTELEFONER 
 
De udleverede mobiltelefoner er registreret i AKB's navn. Dette bliver ændret til 
andelsboligforeningens navn samt at mobiltelefonerne registreres med hemmelige numre. 
 
5.5 ARKIV 
5.6 PAPIRER/MATERIALE FRA GLOSTRUP BOLIGSELSKAB 
 
Der arbejdes fortsat videre med sagen og arkivmateriale skal - bortset fra det nødvendige 
materiale til daglig drift - opbevares i Frydenhøjparkens lokaler. 
 
5.7 UNDERSKRIFTSBLADE 
 
Bestyrelsen underskrev underskriftsblade til anvendelse af netbank. 
 
5.8 REFERATER TIL SUPPLEANTER 
 
Bestyrelsen besluttede følgende: 
 
1. Suppleanter deltager ikke bestyrelsesmøderne. 
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2. Referater sendes - efter godkendelse - til suppleanterne, dog bortset fra 

dagsordenspunkter omkring personsager. Disse udsendes særskilt 
bestyrelsesmedlemmer, men ikke til suppleanter. 

 
Referaterne fra 25. maj 2002 og til nu sendes til suppleanterne. 
 
5.9 UNDERSKRIFT PÅ BELØBSSTØRRELSER 
 
Bestyrelsen godkendte, at ejendomskontoret generelt kan godkende rekvirerede arbejder til 
en værdi af 25.000 kr. Større arbejder skal eksplicit godkendes som underskriftberettigede. 
 
Der skal oprettes en konto i Friheden (Den Danske Bank) for ejendomskontorets 
kassebeholdning. 
 
5.10 ANSÆTTELSESFORHOLD 
 
Der vil blive udsendt brev til medarbejderne om præcision af ansættelsen sker i forhold til 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken. 
 
5.11 PERSONALESAGER 
 
Bestyrelsen oplyste, at Bent Kyrdal havde meddelt, at han opførte 1. oktober 2003. 
Administrationen skal skrive bekræftelse. 
 
5.12 FUNKTIONSBESKRIVELSER 
 
Det blev aftalt, at der i forbindelse med en fremtidig ansættelse af en ledende medarbejder 
på ejendomskontoret til bestyrelsens medlemmer udsendes AKB's nuværende 
funktionsbeskrivelse for lokale ledere. 
 
5.13 BREV TIL LEJERNE ANGÅENDE KONTRAKTFORHOLD 
 
Brev udsendes til de enkelte andelshavere om at kontraktforholdet er overført til 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken i forbindelse med stiftelse af andelsboligforeningen. 
 
5.14 STEMPELAFGIFT 
 
Forholdet er endnu ikke afklaret jf. dagsordens punkt 4a. 
 
5.15 PERSONALEPOLITIK 
5.16 UDDANNELSESPOLITIK 
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at spørgsmålene blev drøftet i forbindelse med en fremtidig 
ansættelse af en ledende medarbejder på ejendomskontoret. 
 
 
6. ADMINISTRATIONSAFTALE 
 
Administrationsaftalen skal med på næste møde. Bilaget til administrationsaftalen skal 
indeholde en formulering omkring forsikringsforholdene - herunder at de skal drøftes en gang 
om året respektive gennemgås en gang om året med bestyrelsen. 
 
På det næste bestyrelsesmøde skal der være dagsordenspunkter omkring udlejningsforhold, 
hvor bytningsregler, aftale med CIU og inkassopolitk skal drøftes. 
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6.a REVISIONSAFTALE 
 
Der var indkommet tilbud fra Deloitte & Touche og Ernst & Young. 
 
Bestyrelsen godkendte, at Deloitte & Touche bliver andelsboligforeningens revisor indtil den 
ordinære generalforsamling i 2004. Aftalen skal indgås med Deloitte & Touche v/stats-
autoriseret revisor Poul Højby og statsautoriseret revisor René Hattens. 
 
 
7. REGNSKAB FOR 2002 
 
Administrationen gennemgik det udleverede regnskab og oplyste, at det opståede underskud 
på 147.015 kr. var forventet i forhold til de tidligere gennemgange. 
 
Bestyrelsen ønskede at få tilsendt materiale til formanden for andelsboligforeningen omkring 
el-puljeordningen, som AKB havde indgået med Energi Danmark. 
 
Herudover drøftedes spørgsmålet om traktor ved udskiftning skal leases eller egenfinansieres. 
Administrationen vil meget gerne udarbejde konsekvensberegninger, såfremt bestyrelsen 
ønsker det. 
 
 
8. MEDLEMSKAB AF BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING 
 
Bestyrelsen besluttede, at spørgsmålet om medlemskab af Boligselskabernes Landsforening 
afventer indtil videre. 
 
 
9. MEDDELELSER 
 
9.1 FRA FORMANDEN 
 
Formanden oplyste, at ELO-ordningen var ændret til at skulle udføres hvert 3. år. 
 
9.2 FRA ADMINISTRATIONEN 
 
Administrationen forespurgte, om registrering i Købmandstandens Oplysningsbureau var af 
interesse. Bestyrelsen ønskede ikke dette. 
 
9.3 FRA BESTYRELSESMEDLEMMER 
 
Der var ingen meddelelser. 
 
 
10. MØDEDATOER FOR ÅR 2003 
 
- 10. april 2003 - regnskab 2002 
- Bestyrelsesmøde og generalforsamling i maj/juni (formanden giver besked om dato 
- 4. september 2003 ordinært bestyrelsesmøde 
- 23. september 2003 afdelingsmøde - behandling af budget 
- 13. november 2003 ordinært bestyrelsesmøde 
 
Formanden meddeler nærmere om starttidspunkt på de enkelte møder. 
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11. EVENTUELT 
 
Der var ingen bemærkninger til dette punkt. 
 
 
12. NÆSTE MØDE 
 
Der henvises til dagsordenens punkt 10. 
 
 
 
Da ikke yderligere forelå til behandling, hævedes bestyrelsesmødet. 
 
 
 
Protokollat godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Formand: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. marts 2003 
Referent Henning Andersen/LE 
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