
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 20. maj 2003 kl. 18:30 i 
Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Peter Rytter Nielsen, June Hansen, Henrik Glyb, Clarisse Sternberg 
og Ken Gregor. 
 
Administrationen: Økonomichef Jesper Loose Smith og forvaltningschef Thuri Didriksen. 
 
Fraværende: Jørgen Frederiksen 
 
 

D A G S O R D E N 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. Revisionsprotokol 
3. Status på stiftelsen  herunder underskrift af skøde 
4. Overgang fra A- til B-ordning 
5. Ændring af langtidsplan 2003 
6. Udlejningsforhold 
7. Indkomne forslag til generalforsamlingen 
8. Budget 2004 
9. Personale 
10. Eventuelt 
11. Næste møde 
 
 
1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SENESTE MØDE 
 
Referat fra møde den 10. april 2003 blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget indføjelser siden det seneste møde. 
 
Bestyrelsen ønsker fremover, at der på hvert bestyrelsesmøde fremlægges en 
underskriftside, hvor bestyrelsen kan kvittere for revisionsprotokollen. 
 
 
3. STATUS PÅ STIFTELSEN 
 
Der var modtaget endeligt skøde fra advokaten til bestyrelsens underskrift. Det blev 
konstateret, at de kommunalt udpegede medlemmer ikke stod på underskriftssiden. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer underskrev skødet. 
 
Bestyrelsen bad administrationen tage kontakt til advokaten for at få oplyst, hvorfor de 
kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer ikke var opført. 
 
Bestyrelsen ønskede orientering om, hvilke byrder der fremgik af tingbogsattesten. Kopi af 
tingbogsattesten vedlægges nærværende referat. 
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4.  OVERGANG FRA A- TIL B-ORDNING 
 
Der kan vælges mellem to forskellige ordninger for fraflytning kaldet henholdsvis A-ordning 
og B-ordning. 
 
I A-ordningen foretages normalistandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Afdelingen 
overtager gradvist den økonomiske forpligtelse for normalistandsættelsen med 1% om 
måneden, indtil afdelingen efter 8 år og 4 måneder betaler udgiften fuldt ud ved fraflytning. 
 
I B-ordningen istandsættes lejlighederne ikke ved fraflytning, men der henlægges hvert år et 
beløb på lejlighedens vedligeholdelseskonto, som beboerne kan anvende til 
vedligeholdelsesudgifter i boperioden. 
 
I begge vedligeholdelsesordninger skal beboerne ved fraflytning betale for 
istandsættelsesudgifter, som skyldes misligholdelse. 
 
Beboerne tager på en generalforsamling stilling til, om afdelingen skal skifte 
vedligeholdelsesordning fra A-ordning til B-ordning.  
 
Forslaget til orientering til beboerne er forud for mødet udsendt til bestyrelsens medlemmer.  
 
På spørgsmål fra bestyrelsen redegjorde administrationen for de beregninger, der lå til grund 
for forslaget. Administrationen gav formanden tilsagn om et regneark, der præcist viser 
vedligeholdelseskonto i forhold til lejemålets m² og varighed til eventuel brug for spørgsmål 
på generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen besluttede, at en eventuel overgang skal drøftes på generalforsamlingen den 3. 
juni 2003. 
 
 
4. ÆNDRING AF LANGTIDSPLAN 2003 
 
Bestyrelsen har ønsket, at der afsættes 307.000 kr. i 2003 til udskiftning af traktor. 
 
Den nuværende traktor er meget nedslidt med store reparationsudgifter til følge, hvilket 
vurderes at være dyrere end anskaffelse af ny traktor. 
 
I langtidsplanen for 2003 foreslås afsat yderligere: 
 

Konto 116.875, Traktorer 307.000 kr. 
 
Det større forbrug i 2003 medfører ikke likviditetsmæssige problemer. 
 
Bestyrelsen godkendte ændring af afdelingens langtidsplan under forudsætning af 
afdelingsmødets godkendelse. 
 
 
6. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Medlemsfortegnelse 
 
Beboerinformation om medlemskab i Andelsboligforeningen 
 
På bestyrelsesmøde den 10. april 2003 blev et oplæg til beboerinformation om medlemskab i 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken drøftet, men ikke konkluderet. 
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Drøfelsen om beboerinformation blev genoptaget. 
  
Bestyrelsen fandt det uhensigtsmæssigt at et ægtepar ikke begge har mulighed for at opnå 
samme anciennitet. 
 
Administrationen henviste til, at de lovbestemte regler på området ikke længere gav 
mulighed for tildeling af A- og B-numre med samme anciennitet, som det oprindelige medlem 
havde. 
 
Bestyrelsen ville derfor lade en advokat udarbejde et responsum om spørgsmålet. 
 
Administrationen blev anmodet om ikke at foretage sig videre med medlemslister og beboer-
informationfør bestyrelsen havde haft lejlighed til at drøfte advokatens responsum. 
 
Der var enighed om, at der var behov for en hurtig afklaring. 
 
Tilføjelse 19. juni 2003: Bestyrelsen har efterfølgende besluttet at undlade at indhente 
responsum, idet der efter bestyrelsesmødet er blevet fremlagt uddrag af Vejledning om 
udlejning af almene boliger m.v., der viser, at det ikke er muligt at opnå samme anciennitet. 
 
Herefter har formanden anmodet administrationen om at færdiggøre og udsende: følgebrev; 
medlemsbevis og orienteringsbrev til beboerne. 
 
Arbejdsgang – udlejning, nuboende og fraflytter 
 
Der var til bestyrelsen udsendt et forslag til arbejdsgang i forbindelse med udlejning af ledigt 
lejemål, samt behandling af restancesager for beboere og fraflyttere til drøftelse. 
 
Bestyrelsen tiltrådte arbejdsgangen. 
 
 
7. INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 
 
Der er indkommet 2 forslag, dels bestyrelsens forslag om overgang fra A- til B-ordning, dels 
et forslag fra Jan Waldorf; Frydenhøjparken 31, om en vedtægtsændring, der giver 
bolighavende medlemmer aktindsigt i boligorganisationens dokumenter. 
 
Forslagene med bestyrelsens kommentarer vil blive udsendt sammen med regnskab, 
revisionsprotokollat og udkast til budget 2004  for boligorganisationen. Bestyrelsen omdeler 
til bolighavende medlemmer, administrationen udsender til øvrige. 
 
 
8. BUDGET 2004 
 
Budgetoplæg er forud for mødet tilsendt bestyrelsens medlemmer. 
 
Budget 2004 for boligorganisationen 
 
Boligorganisationens budget viser en indtægt i administrationsbidraget på 2.368 kr. pr. 
lejemålsenhed pr. år, der fordeles med 2.160 kr. til AKB - en stigning på 64 kr., og 208 kr. til 
boligorganisation - en stigning på 8 kr. De 208 kr. dækker hovedsageligt udgifter til revision 
og møder. 
 
Der er budgetteret med en gennemsnitlig rentesats på 3,00% i forbindelse med 
mellemregning med afdelingerne samt dispositionsfonden. Det forudsættes, at organisationen 
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viderefører den faktiske rente til afdelingen. Der også den mulighed at anvende diskontoen 
minus 2 %, og tilskud til afdelingen af nettorentegevinsten. 
 
Af yderligere bemærkninger kan nævnes: 
 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

bidrag til AKB forventes forhøjet med 3,05% 

revision 2002 + 3% + 3% 

begrundelsen for at renten falder er, at  mellemregningen bliver mindre i afdelingen på 
grund af traktor køb 

indmeldelse er nedsat, da de bolighavende var med i 2003, og det skønnes at der vil ske 
tilgang på ca. 30 stk. i 2004. 

 
Budgetkontrol 30. april 2003 for afdelingen 
 
Budgetkontrollen blev udleveret og gennemgået på mødet. 
 
Af væsentligste afvigelser blev nævnt: 
 

låneydelser er steget på grund af større inflationsstigning end forventet 

besparelse på dagrenovationen og en merudgift på leje af container 

merudgifter på renholdelse (drift af kontor og mandskab), og på almindelig 
vedligeholdelse 

 
Samlet set et forventet underskud på ca. 29.000 kr. 
 
Merudgifterne til renholdelse og almindelig vedligeholdelse kunne eventuelt skyldes, at der 
bliver anvendt flere udgifter i vinter perioden. Derfor blev det besluttet at følge udviklingen, 
og at udarbejde en budgetkontrol pr. 30. august 2003, som fremlægges på bestyrelsesmødet 
den 4. september 2003, og herefter beslutte eventuelle tiltag. 
 
Bestyrelsen godkendte  budgetoplægget til forelæggelse for generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen tog budgetkontrollen af 30. april 2003 for afdelingen til efterretning. 
 
 
9. PERSONALE 
 
Inspirationsforslag til annoncetekst til driftsleder/varmemester var forud for mødet fremsendt 
til bestyrelsen sammen med forslag til køreplan. 
 
Bestyrelsen besluttede, at formanden sammen med administrationen udformer det endelige 
stillingsopslag.  
 
Administrationen blev bedt om at forestå gennemgang af indkomne ansøgninger og 
udvælgelse til samtaler samt gennemførelse heraf. 
 
Herefter ønsker bestyrelsen at blive præsenteret for 3 – 5 egnede personer med henblik på 
endeligt valg. 
 
Såfremt der er tilstrækkeligt med egnede kandidater til det stillingsopslag på driftsleder, som 
AKB for nylig har bragt; kan opslag til stilling i Frydenhøjparken eventuelt undlades. 
 

Bestyrelsesmøde den 20. maj 2003  Side 4 af 5 



Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 
Bestyrelsen reserverede torsdag den 3. juli 2003 fra kl. 17.00 til eventuel præsentation af 
egnede kandidater til stillingen. 
 
 
10. EVENTUELT 
 
Henrik Glyb bad om, at der fremover kun blev sendt e- mail til hans arbejds-mail, ikke på 
privat-mail. 
 
 
11. NÆSTE MØDE 
 
Der er aftalt følgende møder: 
 
4. september 2003 kl. 18:30 - bestyrelsesmøde 
23. september 2003 kl. 19:00 - afdelingsmøde 
13. november 2003 kl. 18:30 - bestyrelsesmøde 
 
 
 
Da ikke yderligere forelå til behandling, hævedes bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
19. juni 2003 
Referent: Thuri Didriksen/LE 

Bestyrelsesmøde den 20. maj 2003  Side 5 af 5 


	Deltagere
	
	
	D A G S O R D E N




