
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 

REFERAT 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 4. september 2003 kl. 
18:30 i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Ken Gregor og Henrik Glyb. 

 
Administrationen: Økonomichef Jesper Loose Smith og forvaltningschef Thuri Didriksen samt 

Morten Nyhauge fra Driftsafdelingen. 
 

Fraværende: Jørgen Frederiksen, June Hansen, Clarisse Sternberg og Peter Rytter Nielsen. 
 

Øvrige: René Helmundt, Driftsleder i Frydenhøjparken 
 

 
 
D A G S O R D E N 
 
1. Protokollat fra organisationsbestyrelsesmøde den 20. maj 2003 
2. Protokollat fra generalforsamling den 3. juni 2003 
3. Revisionsprotokol 
4. Varmeregnskab 2002/2003 
 - Varmeregnskab afsluttet 

- Regulering af acontobetaling 
 - Varmemålere 
5. Budget 2004 
6. Afdelingsmøde 23. september 2003 
 - Ændring af langtidsplan 2003 
7. Forretningsorden for bestyrelsen 
8. Overgang fra A- til B-ordning 
9. Medlemsforhold 
 - Status og oversigt 
 - Ajourføring af opnoteringsliste 
 - Fraflytninger 
10. Personaleforhold 
11. Udlejning af hybler 
12. Istandsættelse af køkken/bad 
13. Meddelelser 
 - Fra formanden 
 - Fra administrationen 
 - Fra organisationsbestyrelsens medlemmer 
14. Underskrifter 
 - Skøde 
 - Pantebrevsallonger 
 - Fuldmagter 
15. Eventuelt 
16. Næste møde 
 
I henhold til vedtægternes § 15, stk. 2 , er bestyrelsen beslutningsdygtig, når formanden 
eller næstformanden og yderligere mindst 3 medlemmer er til stede. Da bestyrelsen derfor 
ikke var beslutningsdygtig på mødet den 4. september 2003, blev det besluttet, at formanden 
snarest indkalder til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan indstille og 
udsende et budget til Afdelingsmødet.  
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Administrationen fremsender til brug herfor referat fra drøftelserne på mødet 4. september 
2003, men deltager ikke i det ekstraordinære bestyrelsesmøde. 
 
1. PROTOKOLLAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE DEN 20. MAJ 2003 
 
Protokollat fra mødet i organisationsbestyrelsen den 20. maj 2003 blev af de tilstedeværende 
medlemmer godkendt uden bemærkninger. 
 
2. PROTOKOLLAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 3. JUNI 2003 
 
Protokollat fra generalforsamlingen den 3. juni 2003 blev drøftet. 
 
3. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget tilføjelser siden seneste møde. 
 
4. VARMEREGNSKAB 2002/2003 
 
Til brug for drøftelserne om indførelse af individuel varmemåling i Frydenhøjparken var 
udsendt det materiale, som AKB i 1997 udarbejdede til afdelingsbestyrelserne samt det 
orienteringsbrev, der blev udsendt til beboerne. 
 
Varmeregnskab afsluttet 
 
AKB havde anvendt det hidtidige fordelingsgrundlag til haneandele. For værelsesandele var 
der sket en korrektion i overensstemmelse med BBR registeret, idet 2 fireværelses lejemål 
var blevet ændret til treværelses lejemål. 
 
Haneandele på bruser og kar blev drøftet. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer 
ønskede at en  afklaring af dette forhold bliver taget op i forbindelse med opsætning af 
individuelle varmemålere. 
 
Der var modtaget en indsigelse mod varmeregnskabet fra en beboer, der kun havde haft 
lejemålet i en del af perioden. Det blev aftalt, at administrationen besvarer klagen i over-
ensstemmelse med almindelig praksis – herunder giver klagevejledning, hvis beboeren 
ønsker at indbringe afgørelsen for Beboerklagenævnet. 
 
Regulering af aconto betaling 
 
Aconto indbetaling for varme har været uændret i 2 år. Varmeregnskabet for år 2002/2003 
udviste et merforbrug på ca. 8% set i forhold til indbetalte aconto fra beboerne. Da varme-
året 2002/2003 stort set svarer til et normalt år, anbefalede de tilstedeværende bestyrel-
sesmedlemmer at det på det ekstraordinære bestyrelsesmøde blev det besluttet at forhøje 
aconto betalingen fra beboerne med 8 % fra den 1. januar 2004, samtidig med husleje-
varslingen. Bestyrelsen vil orientere om baggrunden for beslutningen på afdelingsmødet den 
23. september 2003. 
 
Varmemålere 
 
I alle bygninger uanset størrelse og anvendelse har der siden 1. januar 1999 været 
målerpligt, medmindre kommunen har givet dispensation. Frydenhøjparken modtog i 1999 
Hvidovre kommunes dispensation for en tidsbegrænset periode.  
 
På grund af de ringe udsigter til en fornyet dispensation ønskede de tilstedeværende med-
lemmer, at det på det ekstraordinære bestyrelsesmøde besluttes, at der nu skal udarbejdes 
et beslutningsforslag om opsætning af individuelle varmefordelingsmålere. Opsætningen og 
indregulering mv. skal være foretaget senest i foråret 2005, således at regnskabsperioden, 
der påbegyndes 1. juni 2005, baserer sig på fordelingsmålere. 
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Fordelingsmålerne skal i henhold til reglerne være typegodkendte før monteringen. 
 
Driftsleder og formand vil udarbejde beslutningforslag og tidsplan til kommende 
bestyrelsesmøde. 
 
5. BUDGET 2004 
 
Udkast til driftsbudgettet viser, at huslejen 1. januar 2004 skal stige med 5,96% for 
lejlighederne og med 14,55% for enkeltværelserne 
 
Den gennemsnitlige leje udgør herefter 705,23 kr. pr. m² for boliglejemål.  
 
Forud for mødet er udsendt: 
 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

Budget (taldelen) 
Budgetberegningen, hvoraf kommentarerne til budgettet fremgår. 
Langtidsplan 
Kommentar til langtidsplan 
Lagkagediagram 

 
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2003 fremkommer på følgende konti: 
 
Merudgifter/mindreindtægter: 
Konto 101     Nettokapitaludgifter - nedsættelse af rentesikring 34.600 kr. 
Konto 107 Vandafgift - stigning i prisen (kommunens udmelding) 72.500 kr. 
Konto 114 Løn og renholdelse – ændret bemanding og kontordrift 137.900 kr. 
Konto 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse - ny langtidsplan 131.000 
kr. 
Konto 127 Ydelser på byggeskader - indeksregulering 23.000 kr. 
Konto 202.1 Mellemregning med boligorganisationen – lavere mellemregning 27.500 kr. 
Konto 204 Huslejetilskud – mindre udbetaling til værelserne (aftrapning) 11.868 kr. 
 
Mindreudgifter/merindtægter:  
Konto 109 Renovation – mindre udgift til kommunen 17.700 kr. 
Konto 111.1 El til fællesarealer – lavere forbrug 12.800 kr. 
 
Til uforudsete udgiftsstigninger er der på konto 119.9 afsat 41.400 kr. 
 
Af den medsendte budgetberegning fremgår de specifikke kommentarer til ændringerne. 
 
Årsagen til at enkeltværelserne stiger mere end lejlighederne, skyldes at aftrapningen af 
huslejetilskud kun skal betales af enkeltværelserne. 
 
 
Bestyrelsen gennemgik budgettet og anbefalede til det ekstraordinære bestyrelsesmøde at 
ændre budgettet på følgende punkter: 
 

Telefongodtgørelsen er medarbejdernes mobiltelefoner hvorfor disse flyttes fra konto 
114.1 med 6.000 kr. og 114.3 med 3.600 kr., til konto 114.2 Drift af ejendomskontor og 
budgetteres med 10.000 kr. 
Drift af maskiner konto 114.6, nedsættes med 6.000 kr. 
Salt og grus konto 114.6, nedsættes med 5.000 kr. 
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse konto 116, vedligeholdelse af 
plantebælte nedsættes med 90.000 kr. 
Afdelingsbestyrelsens udgifter konto 119.1, nedsættes med 3.000 kr. 
Beboerarrangementer konto 119.2, nedsættes med 10.000 kr. 
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• 

• 

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto 120, nedsættes 
med 131.000 kr. Bestyrelsen har dog den målsætning at henlæggelsen vil bliver forøget i 
de kommende år, således at henlæggelserne i fremtiden vil dække vedligeholdelses 
behovet. 
Renteindtægt konto 202.1, nedsættes med 700 kr., på grund af mindre henlæggelser. 

 
Ovenstående ændringer betyder at huslejen 1. januar 2004 skal stige med 3,57% for 
lejlighederne og med 12,16% for enkeltværelserne 
 
Den gennemsnitlige leje udgør herefter 689,34 kr. pr. m² for boliglejemål. 
 
De tilstedeværende medlemmer anbefaler, at Bestyrelsen efter det ekstraordinære bestyrel-
sesmøde vil indstille det ændrede budget til afdelingsmødet den 23. september 2003 til 
godkendelse. 
 
6. AFDELINGSMØDE 23. SEPTEMBER 2003 
 
Formanden havde udsendt indkaldelse til afdelingsmødet 23. september 2003. 
Administrationen ville få indkaldelsen tilsendt.  
 
Til behandling på afdelingsmødet er dels udkast til budget, dels ændring af langtidsplan 2003 
vedrørende indkøb af ny traktor. 
 
Formanden meddeler administrationen hvilket materiale, der er brug for til mødet, samt evt. 
ønsker til administrationens deltagelse i mødet. 
 
7. FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN 
 
Formanden vil på baggrund af inspiration fra materialet fra AKB og BL udarbejde et udkast til 
forretningsorden for bestyrelsen, som så kunne udsendes forud for næste bestyrelsesmøde. 
 
8. OVERGANG FRA A- TIL B-ORDNING 
 
Til bestyrelsesmødet 13. november 2003 vil administrationen fremlægge et regneark med 
endelig fordeling af vedligeholdelsesmidler. På det tidspunkt er ændringer i forbindelse med 
fraflytninger minimeret. 
 
Samtidig vil administrationen forelægge udkast til breve til beboerne. Brevene udsendes 
primo 2004. 
 
Driftsleder vil i samarbejde med formanden udarbejde udkast til synspjece. 
 
Det blev aftalt, at driftslederen skal deltage i førstkommende synskursus i AKB. 
 
9. MEDLEMSFORHOLD 
 
Status og oversigt 
 
Udsendelse af  nye medlemsbeviser er tilendebragt, og der foreligger ny medlemsfortegnelse. 
 
Interne medlemmer 
 
Samtlige beboere i familieboligerne har betalt medlemsgebyret. For de beboere der manglede 
at betale medlemsgebyret, er dette blevet opkrævet sammen med huslejen for juli måned 
2003. 
 
Eksterne medlemmer 
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Der er på nuværende tidspunkt 132 eksterne medlemmer. 
 
Ved fremtidige indmeldelser vil der blive tildelt medlemsnummer på det tidspunkt, hvor 
betalingen indgår. 
 
Ajourføring af opnoteringsliste 
 
Ajourføringen af aktive på ventelisten starter i oktober, hvor de første medlemmer betalte. 
Ajourføringen vil herefter blive foretaget løbende på årsdagen for optagelsen på ventelisten. 
 
Der er bestilt forslag til girobrev. Girobrev og følgebrev vil blive drøftet med formanden, når 
det foreligger. 
 
Fraflytninger 
 
Der har været 8 fraflytninger i 2003. Heraf var 2 fraflytninger interne bytninger, og 1 var en 
ekstern bytning. Der har været 2 fraflytninger i ungdomsboliger. 
 
Fraflytningsprocent på 6,46 
 
Fraflytningsprocent – familieboliger   =   5.36 
fraflytningsprocent - ungdomsboliger = 16.67 
 
10. PERSONALEFORHOLD 
 
René Helmundt er ansat som driftsleder og har påbegyndt ansættelsen 1. september 2003. 
 
Bestyrelsen bad administrationen undersøge betingelserne omkring bopælspligt for 
servicemedarbejdere. 
 
11. UDLEJNING AF HYBLER 
 
På bestyrelsesmøde den 6. februar 2003 blev der udleveret et forslag til aftale mellem 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken og CentralIndstillingsUdvalget (CIU) om indstilling af 
lejere til foreningens ungdomsboliger. 
 
Da CIU er overgået til administration under Dan-ejendomme, og situationen omkring fælles 
anvisning af ungdomsboliger stadig er uafklaret blev det besluttet, at AKB indtil videre 
foretager anvisninger til ungdomsboliger i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken. 
 
 
12. ISTANDSÆTTELSE AF KØKKEN/BAD 
 
På bestyrelsesmødet den 10. april 2003 blev problemer i henhold til driftsbekendtgørelsen 
med individuel finansiering af moderniseringer drøftet. 
 
Der er p.t. ingen afklaring af de lovmæssige konsekvenser, hvorfor bestyrelsen besluttede 
fortsat at se tiden an. 
 
De ordninger, der ikke er rejst tvivl om – nemlig råderet med godtgørelse ved flytning, samt 
individuelle forbedringer i tilknytning til solidariske vedligeholdelsesarbejder – kan fortsat 
bringes i anvendelse. 
 
13. MEDDELELSER 
 
Fra formanden: 
Der forelå ingen meddelelser fra formanden. 
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Fra administrationen: 
Administrationen oplyste, at Hvidovre Kommune ved brev af 29. august 2003 havde meddelt 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af driftsregnskaberne for 1. januar til 31. december 
2002. 
 
Fra organisationsbestyrelsens medlemmer: 
Der forelå ingen meddelelser fra organisationsbestyrelsens medlemmer. 
 
14. UNDERSKRIFTER 
 
Skøde og pantebrevsallonger 
 
Da ingen af de kommunale repræsentanter var tilstede ved mødet, blev administrationen 
anmodet om at fremsende skødet og pantebrevsallonger anbefalet til disse medlemmers 
underskrift. 
 
15. EVENTUELT 
 
Der var ingen bemærkninger under dette punkt. 
 
16. NÆSTE MØDE 
 
Bestyrelsesmøde den 13. november 2003 – hvor møder for 2004 fastlægges. 
 
Formanden indkalder snarest muligt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor først og frem-
mest budgetforslag og áconto varmebidrag skal behandles forud for Afdelingsmøde den 23. 
september 2003.  
 
 
 
Tillæg: 
 
På et møde den 11/9 2003 har bestyrelsen godkendt at der på afdelingsmødet forelægges et 
budgetforslag for 2004, som indebærer, at huslejen 1. januar 2004 skal stige med 3,57% for 
lejlighederne og med 12,16% for enkeltværelserne 
 
Afdelingsmødet den 23. september 2003 foretager den endelige godkendelse af budgetfor-
slaget. 
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