
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 8. juni 2004 kl. 
19:15 i Pavillonen, Frydenhøjparken, Hvidovre 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Annette Waldorf, Henning Olsen, John Møller, Per Vilhelmsen og Lis Hagen.  
 
Administrationen: Økonomichef Jesper Loose Smith og forvaltningschef Thuri Didriksen. 
 
Fraværende: Peter Rytter Nielsen og Jørgen Frederiksen  
 
 

D A G S O R D E N 
 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. Revisionsprotokol 
3. Beretning 
4. Indkomne forslag til generalforsamlingen 
5. Ændringer af langtidsplanen 
6. Udlejningsforhold 
7. Personale – herunder ansættelsesudvalg 
8. Eventuelt 
9. Næste møde 
 
 
 
1. GODKENDELSE AF REFERAT FRA SENESTE MØDE 
 
Protokollat fra møde den 17. maj 2004 godkendtes uden bemærkninger. 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget tilføjelser siden seneste møde. 
 
 
3. BERETNING 
 
A. ØKONOMI 
 
Efter anmodning fra bestyrelsen havde AKB til dette møde udarbejdet et  revideret budget, 
som tager højde for de økonomiske udeståender, som der er i afdelingen. 
 
Der er følgende afvigelser i forhold til gældende budget 2004: 
 
Ejendomsskatten (konto 106) er steget med 52.000 kr. (0,8%)   
Dette skyldes, at grundværdien er steget mere end forventet ved budgetudarbejdelsen, hvil-
ket skyldes at grundværdien først fastsættes efter budgetudarbejdelsen og med udgangs-
punkt i stigning i skatteloftsværdien. 
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Almindelig vedligeholdelse (konto 115) forventes at stige med 64.300 kr. (1,0%)  
Årsagen til merforbruget skyldes at budget 2004 blev fastsat uændret i forhold til budget 
2003, selvom regnskab 2002 og budgetkontrol 2003 forventede et større forbrug. Årsagen til 
det forventede uændrede forbrug, skyldes at bestyrelsen forventede driftsbesparelser i for-
bindelse med indførsel ny driftsstruktur. 
 
Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) hæves med 
131.000 kr. (1,9%) 
Langtidsplanen udviser en manglende finansiering, som vil kunne imødegås ved at hæve hen-
læggelserne. Forhøjelsen af henlæggelser svarer til det oprindelige budgetudkast, som besty-
relsen dog i september 2003 valgte at nedsætte med følgende begrundelse. ”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.” 
 
Afvikling af underskud (konto 133) med 133.333 kr. (2,0%) 
En gennemgang af økonomien for afdelingen udviste et underskud i regnskab 2003 på 
120.011 kr., og en samlet underskudssaldo på 300.874 kr.. At der ikke er opstartet afvikling 
af underskud for år 2002 på 180.863 kr. i budget 2004, skyldes bestyrelsens forventning til 
en bedring i økonomien, som kunne modsvare dette. Underskuddet i år 2002 blev konstateret 
i april 2003, og bestyrelsen forventede på daværende tidspunkt at forskellige driftstiltag alle-
rede i år 2003 vil give besparelser, som kunne modsvare noget af underskuddet i år 2002. 
 
Budgetkontrollen viser nu et merforbrug på almindelig vedligeholdelse (konto 115) der for-
ventes at udgøre ca. 64.300 kr. således at det forventede underskud udgør  ca. 75.000 kr.  
 
Der forventes en samlet underskudssaldo ved udgangen af år 2004 på ca. 375.000 kr. 
 
Underskuddet skal afvikles over 3 år. 
 
Ovennævnte afvigelser giver en samlet stigning på ca. 380.000 kr. svarende til en lejeforhø-
jelse på 5,70 %. 
 
Et alternativt budget, hvor der er indarbejdet ændringer i bemandingen, således at der i ste-
det for en driftsleder og en ejendomsfunktionær kun disponeres med en varmemester samt 
130.000 kr. årligt til ekstern hjælp, vil give en besparelse på 208.400 kr. (3,06%), hvorfor 
afvigelser i denne budgetmodel kun giver en samlet stigning på ca. 172.000 kr. svarende til 
en lejeforhøjelse på 2,64 %. 
 
B. Beretning 
 
I lyset af den økonomiske gennemgang ønskede bestyrelsen, at der på generalforsamlingen 
skulle drøftes en ”genopretningsplan”. Derfor ville bestyrelsen udsende en beretning, der 
kunne lægge op til drøftelser af behovet for tiltag. 
 
Bestyrelsesmedlem John Møller forelagde forslag til bestyrelsens beretning. Bestyrelsen til-
sluttede sig forslaget med nogen få ændringer, så den herefter har følgende ordlyd: 
 
”I overensstemmelse med vedtægterne for Andelsboligforeningen Frydenhøjparken fremlæg-
ger bestyrelsen hermed formelt beretning for perioden juni 2003 til juni 2004. Reelt er det en 
beretning for den korte periode, der er gået siden den ekstraordinære generalforsamling, 
hvor den nye bestyrelse tiltrådte.  
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I skrivende stund er det 17 dage siden, at den gamle bestyrelse valgte at smide tøjlerne. Det 
har været en kort men også meget hektisk periode. Vi har brugt tiden til at gøre status og må 
konstatere, at foreningen er blevet væsentlig svækket i beretningsperioden. Der er god grund 
til at gentage, hvad vi skrev i vores informationsskrivelse i forbindelse med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
 
Der er ingen grund til at skjule det. Situationen i boligorganisationen og i Frydenhøjparken er 
særdeles alvorlig og kritisk. Problemerne er dybe og flerstrengede, men dog ikke uovervinde-
lige. For at overvinde de komplekse problemer, kræver det imidlertid, at et solidt flertal af 
beboerne bakker op om en kursændring og lægger fortidens modsætninger bag sig. Vi ved, 
at det ikke bliver let, men alternativet er skræmmende og kan i yderste konsekvens true for-
eningens eksistens. 
 
Et stort underskud i afdelingen 
 
Selv om afdelingens regnskab og budgetter først skal behandles på afdelingsmødet i efter-
sommeren, ser vi os nødsaget til at informere beboerne om, hvad der venter. 
 
Afdelingen har et underskud på 120.011 kr. i 2003 og ved udgangen af dette år et samlet 
underskud på 300.874 kr. Tidligere års underskud har den tidligere bestyrelse imod gældende 
lovgivning ikke påbegyndt at afvikle over en treårige periode. 
 
I 2004 kan vi se på budgetkontrollen, at afdelingen i indeværende år kan forvente et under-
skud på ca. 75.000. Med udgangen af 2004 vil afdelingen således have oparbejdet et under-
skud på mindst 375.000 kr. 
 
Siden stiftelsen af foreningen har afdelingens budgetter været underbudgetteret i forhold til 
det faktiske forbrug. Vi skal med andre ord i de næste tre år afvikle tidligere års underskud 
samtidig med at de underbudgetterede konti opreguleres i forhold til det faktiske forbrug. 
 
Vi skal beklage, at den tidligere bestyrelse ikke har tydeliggjort denne problemstilling for be-
boerne, og at de ikke efter gældende regler har påbegyndt afviklingen af underskuddet fra 
2002. Det svier til os nu. 
 
Bestyrelsens genopretningsplan 
 
Det er den nye bestyrelses opfattelse, at vi i denne situation er nødsaget til at kombinere 
huslejestigninger med nedskæringer på servicen. Planen indeholder på kort sigt følgende fire 
elementer: 
 

1. Alle større nye arbejder er skrinlagt, indtil vi har fuldstændig overblik over situationen. 
Det gælder imidlertid ikke etablering af varmemålere, som er et lovmæssigt krav, der 
burde have været indfriet for længst. 

2. Fra den 1. august dette år, hvor varmemesteren går på pension, bemandes Fryden-
højparken med en i stedet for to ansatte. Samtidig afsættes et beløb på 130.000 kr. 
årligt til ekstern hjælp. 

3. De underbudgetterede konti – løbende vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedlige-
holdelse samt udgifterne til ejendomsskatter – sættes op til et realistisk niveau. 

4. Afdelingen påbegynder en afvikling af underskuddet på ca. 400.000 kr. fra den 1. ja-
nuar 2005. 

 
Uden at tage højde for øvrige udefra kommende stigninger på udgifterne vil denne genopret-
ningsplan alene betyde en huslejestigning på ca. 2,64%. 
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Uden nedskæringer og fastholdelse af to ansatte vil huslejestigningen blive på ca. 5,70%. 
 
På lidt længere sigt, er det bestyrelsens plan at forelægge fordele og ulemper ved at afdelin-
gens hårde hvidevarer overdrages til beboerne. 
 
Bestyrelsen anmoder om opbakning til genopretningsplanen 
 
Efter gældende regler skal beboerne tage stilling på eftersommerens afdelingsmøde til afde-
lingens budget for 2005. 
 
Situationen er imidlertid så presset, at dele af genopretningsplanen nødvendigvis må gen-
nemføres straks efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen anmoder derfor om en 
klar tilkendegivelse om, hvilken kurs beboerne ønsker? 
 
Et er sikkert – noget skal der ske. En fastholdelse af den tidligere kurs er uansvarlig og vil 
føre til kæmpe huslejestigninger i fremtiden og at foreningens eksistens trues. 
 
Bestyrelsens arbejde 
 
Situationen er ikke til benspænd. Der er brug for en handlekraftig bestyrelse, hvor medlem-
merne indbyrdes er loyale. Vi kan allerede konstatere, at der er en god kemi mellem med-
lemmerne af den nye bestyrelse, og der er enighed om genopretningsplanens indhold. 
 
Det ville være dybt ulykkeligt, hvis den tidligere fløjkrig blev ført ind i bestyrelsens arbejde. 
Det er vores opfattelse, at den tidligere bestyrelse var kørt fast i arbejdet, og det er brug for 
nye bestyrelsesmedlemmer til at få foreningen på ret kurs igen. 
 
Derfor vil vi opfordre beboerne til at: 
 

1. Møde talstærkt frem til generalforsamlingen og holde en god tone under mødet 
2. Give mandat til bestyrelsens genopretningsplan 
3. At afvise forslaget om, at formanden særskilt skal vælges på generalforsamlingen. I 

den aktuelle situation kunne vedtagelsen af forslaget forstås som et forsøg på at føre 
fløjkrigen ind i bestyrelsen. 

4. At genvælge bestyrelsens kandidater til bestyrelsen 
 
Bestyrelsen forventer, at vi må koncentrere os om gennemførelsen af genopretningsplanen 
resten af året. Derefter er det vores vurdering, at situationen er stabiliseret, og så vil vi kaste 
os over de mere fornøjelige sider ved det frivillige beboerarbejde. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen” 
 
Bestyrelsen vedtog herefter, at beretningen udsendes forud for generalforsamlingen. For-
mand Annette Waldorf vil fremlægge beretningen på generalforsamlingen. 
 
C. Revisor 
 
Bestyrelsen besluttede endvidere, ad pkt. 7 på dagsordenen for generalforsamlingen, at ind-
stille revisor til genvalg. 
 
 
4. INDKOMNE FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN 
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Fra en kreds af beboere er indkommet følgende forslag: 
 
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 fløj-
krigen ind i bestyrelsen. 
 
Indstilling 
Organisationsbestyrelsen indstiller, at forslaget ikke vedtages. 
 
Forslag 2: 
"Anvendelse af Pavillonen: 
Det foreslås, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at 
anvende Pavillonen. Resultatet af undersøgelsen forelægges generalforsamlingen til godken-
delse". 
 
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: 
 
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 iværk-
sættelse ikke afvente en ny generalforsamling, men alene at bestyrelsen fastsætter et sæt 
generelle regler for brug af Pavillonen. 
 
Forslag 4: 
"Administration af A/&B Frydenhøjparken: 
Bestyrelsen skal undersøge priser og muligheder for at administrere A/B Frydenhøjparken (al-
ternativer 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 
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Organisationsbestyrelsen indstiller, at forslaget ikke vedtages. 
 
Beslutning 
 
Forslag 1-4 vil blive forelagt generalforsamlingen med organisationsbestyrelsens indstilling 
påført. 
 
 
5. ÆNDRINGER AF LANGTIDSPLANEN 
 
Bestyrelsen finder henlæggelserne er for lave og ønsker i stedet at lægge administrationens 
forslag fra september 2003 til grund. Derfor er ønsket om øgede henlæggelser medtaget i 
bestyrelsens skriftlige beretning til Generalforsamlingen, jfr. ovenfor pkt. 3. 
 
 
6. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Medlemslisten 
 
Medlemslisten af 7. juni 2004 blev omdelt. 
  
Fraflytninger 
 
Der har været 2 fraflytninger af 3-rums familieboliger samt en enkelt ungdomsbolig siden be-
styrelsesmødet den 11. marts 2004. AKB har desuden opsagt ungdomsboligen Frydenhøjpar-
ken 253, st. th. på grund af manglende studiedokumentation. 
  
Sag vedrørende fraflytning 
 
Der blev orienteret om en sag, hvor lejer opsiger sit lejemål den 20. januar 2004, og tilbud 
bliver udsendt til genudlejning den 15. februar 2004. På grund af overgangen til B-ordningen 
opstår der misforståelser omkring synsproceduren, og lejemålet bliver først meddelt klar til 
udlejning 10. februar 2004. Der sker derfor først genudlejning  til den 1. marts 2004. Den 28. 
maj 2004 afsluttes sagen ved en beslutning om at tilbagebetale fraflyttede lejer ½ måneds 
husleje.  
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
7. PERSONALE – HERUNDER ANSÆTTELSESUDVALG 
 
 
Bestyrelsen nedsatte et ansættelsesudvalg.  
Udvalget består af formand Annette Waldorf, næstformand Henning Olsen. og bestyrelses-
medlem Per Vilhelmsen. 
 
Udvalget vil tage kontakt til driftchef Jan Nielsen og inddrage ham i udvalgets arbejde. 
 
Bent Kyrdals ansættelsesforhold udløber 1. august 2004. 
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8. EVENTUELT 
 
Der var modtaget en henvendelse fra en beboer vedrørende udskiftning af lås på Ejendoms-
kontoret. 
 
Næstformand Henning Olsen havde besvaret mailen på bestyrelsens vegne. 
 
 
9. NÆSTE MØDE 
 
Ordinær Generalforsamling 17. juni 2004 kl. 19.00 
Bestyrelsen mødes 18.30. 
Mødet blev afsluttet kl. 22.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. juni 2004 
Referent: Thuri Didriksen/LE 
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