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Referat af ordinært afdelingsmøde 
Mødet blev afholdt mandag den 20. september 2004 kl. 19.00 i Frydenhøjhallens Pauserum.  

I mødet deltog 39 husstande samt Thuri Didriksen og Jesper Loose fra AKB 

Formanden Annette Waldorf indledte mødet med at mindes ægteparret Hanne og Ulrik Hansen, 
som begge er afgået ved døden med kort tids mellemrum indenfor den sidste måned. Formanden 
sendte også en tanke til deres børn Pernille og Christian. Derefter gik formanden over til 
dagsordenen for mødet: 

Pkt. 1. Godkendelse af forretningsorden for mødet 
Efter den sidste linje i punkt 13 blev slettet, tiltrådtes forretningsordenen. 

Pkt. 2. 

 

Valg af: 
a) Dirigent: Michel Bryde blev valgt. 
b) Stemmetællere: Carsten Hansen, Bruno Skatka og Ken Gregor blev valgt. 
c) Referent: Grethe Skatka blev valgt. 

Pkt. 3. Beretning fra bestyrelsen for perioden siden sidste afdelingsmøde 
Formanden for bestyrelsen uddybede den skriftlige beretning og kom blandt andet ind 
på 

- årsagen til at huslejestigningen på trods af nedskæringer på lønudgiften ligger 
over den almindelige prisudvikling: Afvikling af tidligere års underskud, 
underbudgetterede konti opreguleres og store stigninger på især 
ejendomsskatterne m.v. 

- det gode samarbejde i bestyrelsen  
- en opfordring til at deltage i næste års miljødag til gavn for sammenholdet og 

afdelingens økonomi 
Efter en kort debat blev beretningen vedtaget. 
 

Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen havde stillet et forslag om etablering af varmemålere og termostatventiler. 
I forslaget havde bestyrelsen skitseret 5 forskellige modeller for varmemålere. 
På mødet var der enighed om, at der i forbindelse med opsætning af varmemålere skal 
opsættes termostatventiler på afdelingens radiatorer. 
Derimod var der stor usikkerhed blandt de fremmødte om, hvilken af modellerne for 
varmemålere, der skulle vælges. Der var argumenter for såvel model 2 og model 4. 
På den baggrund blev det besluttet at pålægge bestyrelsen at indkalde til et 
ekstraordinært afdelingsmøde med det formål, at det ekstraordinære møde tager 
endelig stilling til valg af målertype på baggrund af konkret fremsendte tilbud. 
Samtidig besluttede mødet at følge bestyrelsens indstilling om at afsætte en ramme på 
600.000 kr. til det samlede projekt, hvilket blev indeholdt i budgettet for 2005. 
 

Pkt. 5. Godkendelse af budget for 2005 
Jesper Loose fra AKB fremlagde bestyrelsens forslag til budget og redegjorde for 
årsagerne til den samlede stigning. 
Efter mange spørgsmål og stor debat blev det besluttet at nedsætte udgifterne til 
beboeraktiviteter fra 40.000 til 10.000 kr. og afsætte en ramme på 600.000 kr. til 
målerprojektet.  
Det samlede budget udviste herefter en huslejestigning på 6,0 pct. 
Budgetforslaget blev herefter vedtaget efter skriftlig afstemning med 45 stemmer for 
og 17 stemmer imod. Der var 13 blanke stemmesedler. 



Pkt. 6. Orientering om det godkendte regnskab for 2003 
Jesper Loose fra AKB orienterede om regnskabet for 2003 som udviste et underskud 
på 120.010 kr. 
Mødet tog regnskabet til efterretning. 
 

Pkt. 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år 
Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at Organisationsbestyrelsen varetager 
afdelingsbestyrelsens opgaver, og da der er foretaget valg til Organisationsbestyrelsen 
på generalforsamlingen i juni d.å., bortfaldt dette punkt. 
Det blev oplyst, at ændring af dette forhold vil kræve, at der indsendes et forslag 
herom til behandling på afdelingsmødet, således at forslaget kan offentliggøres inden 
mødet. 

Pkt. 8. Valg af suppleanter for 1 år 
Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at Organisationsbestyrelsen varetager 
afdelingsbestyrelsens opgaver, og da der er foretaget valg til Organisationsbestyrelsen 
på generalforsamlingen i juni d.å., bortfalder punktet. 

Pkt. 9. Eventuelt 
Beboerne blev opfordret til at holde orden på containerpladserne og undgå at parkere 
store lastbiler på Frydenhøjparkens parkeringspladser. 
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for en bedre skiltning i 
bebyggelsen. 
 

 

Michel Bryde afsluttede mødet med at takke for god ro og orden samt en god tone under mødet. 

 

 

 

Michel Bryde 

dirigent 

Annette Waldorf 

formand 

Grete Skatka 

referent 
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