
R  E  F  E  R  A  T 
  
  
af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 17. juni 
2004 kl. 19:00 i Frydenhøjhallens pauserum, Hvidovre 
  
  
Deltagere: 
  
57 husstande var repræsenteret, svarende til 114 stemmer . 
  
  

D A G S O R D E N 
  
1. Valg af 

 a) Dirigent 
 b) Stemmetællere 
 c) Referent 

2. Årsberetning fra organisationsbestyrelsen 
3. Godkendelse af årsregnskab 2003 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af 

budget for 2005 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Formanden, Annette Waldorf, Frydenhøjparken 47 (modtager genvalg) 
 Lis Hagen, Frydenhøjparken 165 (modtager genvalg) 

6. Valg af personlige suppleanter 
 Bo Ewald, Frydenhøjparken 59 (suppleant for Annette Waldorf) 
 Jeanette Ewald, Frydenhøjparken 59 (suppleant for Lis Hagen) 

7. Valg af revisor 
8. Eventuelt 
  
  
Formanden Annette Waldorf bød velkommen. 
  
  
1. VALG AF 
  
a) Dirigent 
  
Til dirigent valgtes Erik Monnerup. 
  
b) Stemmetællere 
  
Som stemmetællere valgtes Carsten Hansen, Jan Brian Christiansen, Michel Bryde samt 
dirigenten Erik Monnerup. 
  
c) Referent 
  
Som referent valgtes Thuri Didriksen fra AKB's administration. 



2. ÅRSBERETNING FRA ORGANISATIONSBESTYRELSEN 
  
Formanden, Annette Waldorf, forelagde bestyrelsens årsberetning, der var udsendt forud for 
mødet til alle beboere. 
  
På baggrund af den situation, der var beskrevet heri, var der i beretningen peget på behovet for en 
genopretningsplan med 4 elementer, der ville resultere i større eller mindre huslejestigninger og 
reduceret serviceniveau. 
  
Beboerne skal tage stilling på eftersommerens afdelingsmøde til afdelingens budget for 2005. 
  
Bestyrelsen fandt dog situationen så presset, at dele af genopretningsplanen nødvendigvis må 
gennemføres straks efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen anmodede derfor om 
en klar tilkendegivelse om, hvilken kurs beboerne ønskede, og bad om mandat til bestyrelsens 
genopretningsplan. 
  
Skriftlige indlæg 
  
Til beboerne var forud for mødet omdelt: 
  

•         Brev fra Flemming Carlsen , med 7 spørgsmål til bestyrelsen. 
•         Brev af 16. juni 2004 fra Den tidligere bestyrelse med kommentarer til bestyrelsen 

breve af 18. maj og 10. juni 2004. 
  
På mødet blev endvidere omdelt: 
  

•         Brev af 17. juni 2004 fra administrationen med redegørelse for regnskabs- og 
budgetforløb. 

  
Mundtlige indlæg 
  
Administrationen, v/Thuri Didriksen, redegjorde tillige mundtligt for regnskabs- og 
budgetforløbet. 
  
Bestyrelsen, v/John Møller, besvarede spørgsmålene i Flemming Carlsens brev. 
  
På spørgsmål om hvem der modtager mails, der sendes til bestyrelsen, blev det oplyst, at der 
er oprettet nye postkasser, således at der kan mailes til alle i bestyrelsen, samt til 
ejendomskontoret. 
  
På spørgsmålet om hvem der kan træffe beslutning om udskiftning af låse, oplystes det, at det 
var bestyrelsens kompetence. 
  
Valget af en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling skal ikke prøves ved en 
efterfølgende ordinær generalforsamling. Da der har været meget kort tidsmæssig afstand 
mellem de to generalforsamlinger, kunne man anlægge det synspunkt, at der ikke er nogen af 
medlemmerne på valg. Men henset til reglen om, at en suppleant altid kun indtræder i den 
resterende valgperiode, mente bestyrelsen - for at undgå enhver tvivl – at der skulle vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer svarende til det, der var forudsat hvis der ikke havde været valg på 
den ekstraordinære generalforsamling. 
  
I beretningen er omtalt arbejdet med at få etableret varmemålere. Der var enighed om, at 
udskillelsen fra GB havde forsinket processen. 
  



Det blev fremhævet, at der ved konstateringen af et underskud på Regnskabet for 2002 og 
2003, ikke var sket noget ulovligt i forhold til at påbegynde afvikling af gæld. Langtidsplanen 
ville heller ikke være helt uden midler i 2007, som det havde været nævnt, selvom det måtte 
konstateres, at den ikke var så robust som ønskeligt. 
  
På forespørgsel blev det bekræftet, at bestyrelsessuppleanter vil få tilsendt de godkendte 
referater, og at der var sket en fejl ved, at suppleanterne den 17. juni 2004 endnu ikke havde 
fået tilsendt det referat, som bestyrelsen godkendte på mødet den 8. juni 2004. 
  
Afstemning: 
  
53 stemte for beretningen 
43 stemte imod beretningen 
  
Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsens beretning var vedtaget. 
  
  
3. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2003 MED TILHØRENDE REVISIONSBERET-NING 

SAMT FORELÆGGELSE AF BUDGET FOR 2005 
  
Administrationen, v/Jesper Loose Smith forelagde årsregnskabet med tilhørende 
revisionsberetning . 
  
På forespørgsel blev det oplyst, at det er statsautoriseret revisor fra Deloitte, der forestår 
revisionen. 
  
Afstemning: 
  
0 stemte imod 
4 undlod at stemme 
  
Dirigenten kunne herefter konstatere, at årsregnskabet var godkendt med overvældende majoritet. 
  
  
4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
  
Der var modtaget 4 forslag, der behandledes som følger: 
  
Forslag 1: 
  
"Valg af formand: 
Det foreslås, at generalforsamlingen selv vælger sin formand i henhold til vedtægternes §9, 
stk. 2. Som det er nu, er beboerne sat uden for indflydelse på, hvem der bliver formand". 
  
Kommentarer fra organisationsbestyrelsen 
  
I den aktuelle situation kunne vedtagelsen af forslaget forstås som et forsøg på at føre 
fløjkrigen ind i bestyrelsen. 
  
Indstilling 
  
Organisationsbestyrelsen indstiller, at forslaget ikke vedtages. 
Afstemning 
  



50 stemte for  
60 stemte imod 
 1 stemme var blank 
 2 stemmer blev modtaget for sent 
  
Dirigenten kunne herefter konstatere, at forslaget var faldet, og at bestyrelsen fortsat konstituerer 
sig selv. 
  
Forslag 2: 
  
"Anvendelse af Pavillonen: 
Det foreslås, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at 
anvende Pavillonen. Resultatet af undersøgelsen forelægges generalforsamlingen til 
godkendelse". 
  
Kommentarer fra organisationsbestyrelsen 
  
Det er et godt forslag. 
  
Indstilling 
  
Organisationsbestyrelsen finder, at det er et godt forslag, men at sidste sætning udgør, jf. 
forslag 3: 
  
Afstemning 
  
Forslagsstilleren trak forslaget. 
  
Forslag 3: 
  
"Anvendelse af Pavillonen: 
Det foreslås, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at 
anvende Pavillonen". 
  
Kommentarer fra organisationsbestyrelsen 
  
Det er et godt forslag at anvende Pavillonen. 
Organisationsbestyrelsen anbefaler dog, at hvis undersøgelsens resultat er positivt, skal 
iværksættelse ikke afvente en ny generalforsamling, men alene at bestyrelsen fastsætter et 
sæt generelle regler for brug af Pavillonen. 
  
Indstilling 
  
Organisationsbestyrelsen anbefaler, at hvis undersøgelsens resultat er positivt, skal 
iværksættelse ikke afvente en ny generalforsamling, men alene at bestyrelsen fastsætter et 
sæt generelle regler for brug af Pavillonen. 
  
Afstemning 
  
Afstemning bortfaldt, idet bestyrelsen med generalforsamlingens opbakning vil arbejde videre 
med at undersøge mulighederne for anden benyttelse af pavillonen – herunder undersøges 
også forsikringsforhold mv. – med henblik på at udforme et regelsæt for benyttelsen. 
Forslag 4: 
  
"Administration af A/&B Frydenhøjparken: 



Bestyrelsen skal undersøge priser og muligheder for at administrere A/B Frydenhøjparken 
(alternativer til AKB). 
Resultatet af undersøgelsen forelægges på afdelingsmøde i september 2004". 
  
Kommentarer fra organisationsbestyrelsen 
  
Administrationsaftalen er kun 1½ år gammel. 
Organisationsbestyrelsen anbefaler kontinuitet i den nuværende situation. 
  
Indstilling 
  
Organisationsbestyrelsen indstiller, at forslaget ikke vedtages. 
  
Afstemning 
  
23 stemte for 
78 stemte imod 
4 stemmer var blanke 
  
Dirigenten kunne herefter konstatere,  at forslaget er forkastet 
  
  
5. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER 
  
Generalforsamlingen genvalgte Annette Waldorf og Lis Hagen som bestyrelsesmedlemmer for en 
2-årig periode. 
  
Fra kommunen forelå meddelelse om, at Peter Rytter Nielsen og Jørgen Frederiksen fortsætter 
indtil udløb af 2005. 
  
  
6. VALG AF PERSONLIGE SUPPLEANTER 
  
Generalforsamlingen genvalgte Bo Ewald og Jeanette Ewald som suppleanter for en 1-årig 
periode. 
  
Bestyrelsen har således følgende sammensætning: 
  

Annette Waldorf (formand) 2-årig periode 
Lis Hagen    2-årig periode 
Henning Olsen   1-årig periode 
John Møller   1-årig periode 
Per Vilhelmsen   1-årig periode 
Peter Rytter Nielsen  udpeget til udgangen af 2005 
Jørgen Frederiksen  udpeget til udgangen af 2005 

  
  
7. VALG AF REVISOR 
  
Deloitte Revisionsaktieselskab genvalgtes som revisionsfirma. 
8. EVENTUELT 
  
Bestyrelsen blev opfordret til at skrive til hundeejere, at tilladelsen til husdyr er betinget af, at 
der ikke er efterladenskaber fra hundene rundt omkring i bebyggelsen. Der kunne i brevet 



også indgå en generel opfordring til at hver enkelt beboer rydder op uden for egen låge og at 
man blokvis arrangerer fælles arbejdsweekender. 
  
Bestyrelsen oplyste på forespørgsel at man til et kommende afdelingsmøde i samarbejde med 
administrationen vil udarbejde et beslutningsoplæg om hårde hvidevarer. 
  
Mødet slut kl. 22.00. 
  
  
  
  
  
  
  
Annette Waldorf 
formand 

Erik Monnerup 
dirigent 

Thuri Didriksen 
referent 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
23. juni 2004 
Referent: Thuri Didriksen/LE 
 


