
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 11. marts 2004 
kl. 18:30 hos AKB, Tomsgårdsvej 28, København NV 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Kaj Stauning, Ken Gregor, June Hansen og Henrik Glyb 
 
Administrationen: Administrerende direktør Henning Andersen, økonomichef Jesper Loose 
Smith og forvaltningschef Thuri Didriksen. 
 
Fraværende: Clarisse Stenberg, Peter Rytter Nielsen og Jørgen Frederiksen. 
 
 

D A G S O R D E N 
 
1. Godkendelse af referat fra møde den 13. november 2003 
2. Revisionsprotokol 
3. Regnskab 2003 
4. Sager til behandling 
 a. Personaleforhold 
 b. Medlemsliste - opryknings- og venteliste 
 c. Udlejning - orientering om aktuelle sager 
 d. Forretningsgange vedrørende forbedring af køkken/bad/væg 
 e. Status og struktur for driften 
 f. Forretningsorden for bestyrelsen 
 g. Varmemålere - status for projektet 
 h. Finansiel status for boligorganisationen 
5. Meddelelser 
 a. Fra formanden 
 b. Fra administrationen 
 c. Fra organisationsbestyrelsesmedlemmer 
6. Næste møde 
7. Eventuelt 
 
 
1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA MØDE DEN 13. NOVEMBER 2003 
 
Protokollat fra møde den 13. november 2004 godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Punktet behandles under dagsordenens punkt 3, Regnskab 2003. 
 
3. REGNSKAB 2003 
 
Boligorganisationen 
 
Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet til-
sendt bestyrelsens medlemmer. 
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Boligorganisationens regnskab viser et overskud på 5.622 kr., der i forhold til budgettet for 
2003 primært skyldes besparelser på revision, da budget er ansat før tilbud fra revisionen var 
fremkommet. 
 
Overskuddet på 5.622 kr. er foreslået overført til konto 805 - arbejdskapitalen, som herefter 
udgør 5.622 kr., som det fremgår af note 7 på side 5 i regnskabet. 
 
Dispositionsfonden 
 
Dispositionsfonden udgør 309.525 kr., hvor det hele er disponibelt. Tilgang og afgang frem-
går af note 6 på side 5 i regnskabet. 
 
Boligorganisationen har pr. 31. december 2003 omsætningsaktiver for i alt 1.121.055 kr., 
hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt 799.608 kr. Forskellen betyder, 
at selskabet har en tilfredsstillende likviditet. 
 
Selskabets balancere udviser  1.121.055 kr. 
 
Byggefonden 
 
Byggefondens balance udviser 6.870.035 kr., som udgør indestående prioritetsafdrag i afde-
lingen. 
 
Afdelingen Frydenhøjparken 
 
Årsregnskabet for afdelingen udviser et underskud på 120.011 kr.  
 
Der var forventet et underskud på 88.977 kr. ved udarbejdelsen af budgetkontrollen pr. 30. 
september 2003. Afvigelse skyldes primært mindre besparelse vandafgift (konto 107), samt 
flere udgifter til almindelig vedligeholdelse (konto 115). 
 
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2003 fremkommer på følgende konti: 
 
Færre udgifter / flere indtægter:
- Besparelse på vandafgifter på kr. 19.628 (konto 107) 
- Besparelse på renovation på kr. 10.040 (konto 109)  
- Besparelse på el og varme til fællesarealer på kr. 9.139 (konto 111.1) 
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 36.792 (konto 201) 
 
Flere udgifter / færre indtægter: 
- Merudgift på nettokapitaludgifter på kr. 14.966 (konto 101) 
- Merudgift på el og varme til ungdomsboliger på kr. 21.792 (konto 111.2) 
- Merudgift på renholdelse på kr. 71.748 (konto 114) 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 87.144 (konto 115) 
- Merudgift på ydelser vedr. lån til bygningsskader på kr. 12.499 (konto 127) 
 
Herudover er der afsat kr. 40.000 (konto 119.9) til uforudsete udgifter. Der udgiftsføres ikke 
på denne konto, da uforudsete udgifter altid udgiftsføres på de konti, som udgifterne vedrø-
rer. 
 
På konto 116 – planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser var der budgetteret med 
en udgift på 818.000 kr. Forbruget udgjorde 927.063 kr.  
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Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde pr. 31. de-
cember 2003 1.120.445 kr. 
 
Afdelingens henlæggelser til tab ved fraflytning giver ikke anledning til bemærkninger, idet 
henlæggelserne pr. 31. december 2003 udgjorde 407.361 kr. 
 
Afdelingens samlede henlæggelser – med fradrag af årets underskudssaldo pr. 31. december 
2003 - udgjorde 1.713.720 kr., og afdelingens mellemregningssaldo udgjorde 750.791 kr. 
Forskellen herimellem skyldes lån af egne midler til forbedringsarbejdet individuel modernise-
ring køkken / bad. 
 
Balance 
 
Afdelingens balance pr. 31. december 2003 udviser 68.575.627 kr. 
 
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 665,40 kr. pr. m² 
 
Huslejeændringer i regnskabsåret 
 
Ud over den gennemførte lejeforhøjelse pr. 1. januar 2003 på i alt 29,84 kr. pr. m² har der 
ikke været gennemført lejeændringer i årets løb. 
 
Generelt 
 
Der henvises i øvrigt til forretningsførers påtegning af regnskabet for selskab og afdelinger 
samt til spørgeskemaet med tilhørende noter. 
 
Revisionsprotokollen  
 
Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger eller forbehold, udover det på 
side 14 anførte forhold omkring henlæggelser. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen, byggefon-
den og afdelingen og tager det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning, samt indstiller 
årsregnskaberne til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Det indstilles tillige, at bestyrelsen godkender oplægget som bestyrelsens årsberetning for 
den økonomiske udvikling i boligorganisationen og dets afdelinger - jævnfør bestemmelserne 
i Vejledning om drift af almene boliger m.v. - og indstiller beretningen til generalforsamlin-
gens godkendelse. 
 
Beslutning 
 
Godkendt. 
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4. SAGER TIL BEHANDLING 
 
a. Personaleforhold 
 
Administrationen henledte opmærksomheden på, at funktionærlovens § 2, stk. 4 om midler-
tidige ansættelser er ændret således, at de ikke kan have længere varighed end 1 måned. 
Tidsbegrænsende ansættelser skal have et ophør fastsat udover objektive kriterier. 
 
b. Medlemsliste - opryknings- og venteliste 
 
Medlemslisten er er udsendt til bestyrelsens medlemmer forud for mødet. 
 
c. Udlejning - orientering om aktuelle sager 
 
Ajourføringen af aktive på ventelisten er begyndt 1. januar 2004, og vil blive foretaget løben-
de på årsdagen for optagelsen på ventelisten. 
 
Der er 65 personer, der har modtaget et girokort fra den 1. januar 2004 til 1. april 2004.Der 
er 40 personer, der har betalt - hvilket er 61,5% ud af de mulige. 
 
I alt er der indkommet et beløb på kr. 4.800,00 
 
Ved udlejning af Frydenhøjparken 55 er der desværre sket en fejl, idet der blev udsendt til-
bud til 5 med oplysning om ”Du står som nummer x på tilbudslisten”. Ved en fejl modtog 
medlemsnummer 39 ikke tilbuddet – selvom han rettelig burde have stået som nummer 1 på 
tilbudslisten. Der er ikke fremsendt kontrakttilbud endnu. 
 
Bestyrelsen tiltrådte, at administrationen rettede fejlen straks, således at medlemsnummer 
39 bliver nummer 1 på tilbudslisten til Frydenhøjparken 55. 
 
Bestyrelsen besluttede, at der ikke fremover anføres, hvad nummer man er på tilbudslisten. 
 
Studiekontrol 
 
Der er i februar 2004 udsendt blanketter til studiekontrol til alle beboere i ungdomsboligerne. 
Studiekontrollen forventes at være afklaret i slutningen af marts, og der vil herefter eventuelt 
blive sendt opsigelser ud. 
 
Fraflytninger 
 
Der har været 3 fraflytninger af familieboliger siden seneste bestyrelsesmøde den. 13. no-
vember 2003 samt to ungdomsboliger. 
 
d. Forretningsgange vedrørende forbedring af køkken/bad/væg 
 
Administrationen udleverede et forslag til forretningsgang, der beskriver arbejdsgangen for 
ejendomskontoret. Den erstatter derfor ikke vejledningen til beboerne, men er et administra-
tivt supplement.  
 
Formanden vender tilbage med sine bemærkninger. Desuden vil formanden fremsende be-
slutningen fra afdelingsmødet tirsdag den 6. maj 1997. 
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Indeholder beslutningen ingen nærmere fastlæggelse af hvorledes beløbet på 25.000 kr skal 
pristalsreguleres, vil administrationen udarbejde et forslag herom til førstkommende general-
forsamling. 
 
e. Status og struktur for driften 
 
Bestyrelsen overvejer fortsat det fremtidige personalebehov kombineret med aftaler med 
fremmed entreprenør/ firma.  
 
f. Forretningsorden for bestyrelsen 
 
Administrationen fremlagde den tilrettede forretningsorden. Bestyrelsen godkendte den. For-
manden indhenter underskrifter fra de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede. 
 
g. Varmemålere - status for projektet 
 
Ken Gregor orienterede om de undersøgelser, der pågår – og som også omfatter vandmålere 
og termostatventiler. Der arbejdes hen imod udbud i oktober 2004 og montering i perioden 
april-august 2005. 
 
Ken Gregor forestår det videre arbejde med henblik på at forelægge et forslag på førstkom-
mende generalforsamling. 
 
h. Finansiel status for boligorganisationen 
 
Administrationen fremlagde opgørelse over frie midler til placering i egen investeringspulje. 
Midlerne udgør kr. 965.294, og disse vil enten blive investeret i en investeringspulje hos en 
godkendt almen investeringsforening, eller fortsat skyggeinvesteret hos AKB. Forrentningen 
forventes at udgøre 2,5%, hvilket er mindre end hvad der er indregnet i budget 2004. 
 
 
5. MEDDELELSER 
 
Der var ingen meddelelser. 
 
 
6. NÆSTE MØDE 
 
Næste møde afholdes den 1. juni 2004 kl. 18.00. 
 
Afdelingsmøde blev aftalt til 15. juni eller 22. juni 2004. 
 
 
7. EVENTUELT 
 
Der var ingen, der ønskede ordet. 
 
Mødet sluttede kl. 19.30 
 
Protokollat godkendt uden bemærkninger. 
 
Formand: 
 
 
20. april 2004/LE 
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