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Referat af afdelingsbestyrelses mode d. 09-08-2005. 
 
Deltagere. 
Annette. 
Kaj. 
Jeanette. 
Michel. 
Per. 
 
Jan ved første punkt. 
 
1/ Info ved Ejendomskontoret. Jan. 
 
Der er forespørgelse på fodhegn som børnene kan sidde på ved fortet. 
Der vil blive taget stilling til denne forespørgsel, når legepladsudvalget har afleveret deres 
indstilling til bestyrelsen i forbindelse med de igangværende undersøgelser af legepladserne. 
 
Jan gjorde opmærksom på, at han er på ferie når varmemåler projektet starter. 
Kaj tager kontakt til Jan Nielsen AKB, for at få løsning på nøgleudlevering, mens Jan er på ferie. 
 
Jan anbefalede at der blev tegnet forsikring på traktoren. 
Dette afventer nærmere undersøgelse. 
 
Jan bemærkede at hullerne i asfalten bliver værre og værre. 
Tages op under punkt 13. 
 
Jan gjorde opmærksom på en fraflytning, som vil blive meget dyr for afdelingen. 
Kaj oplyste, at der var en konto til den slags fraflytninger. 
 
Annette gennemgik langtidsplanlægningen. 
 
 
2/ Nyt fra formanden. 
 
Annette fortalte om en konto som vi har i Danske bank, i Kajs navn. 
Kaj meddelte at den pågældende konto for længst var overdraget til lukning igennem 
AKB, da den aldrig havde været taget i brug 
Hun vil prøve om vi kan få den aktiveret så den kan bruges. 
 
3/ Skrivelser fra beboere. 
 
En beboer mangler en nøgle. Per sørger for at få den afleveret. 
Samme beboer klager over, at hjørnet af deres gårdhave, bliver brugt som hunde toilet. 
Der vil blive fuldt op på problemet, med henvendelser til de beboere som har problemer med at 
overholde reglerne. Problemet vil ligeledes blive indskrevet i en generel infoskrivelse.. 



 
Der har været en klage over beskæring af nogle buske. Jan har talt med beboeren.  
Forholdsregler i den forbindelse bliver informeret ud til beboerne, via førnævnte info skrivelse. 
Der er blevet spurgt til udregnings model (fordelings tal) til udregning af afregning af hårde 
hvidevare, hvis de skulle overgå til beboerne. 
Vi kan godt se logikken, men ifølge reglerne er det sådan at man regner den slags ud.  
   
 
4/ Orientering byggeudvalg. 
 
Kaj og Per gav en kort orientering. På grund af manglende indsats, fra henholdsvis RØRBYG, AKB 
vedrørende tjek af byggeherre leverancen, har det medført denne forsinkelse. 
Vi håber på at den reviderede tidsplan holder. 
 
5/ Ventelister / opskrivninger. 
 
Vi gennemgik opnoterings listen, og fandt en del uoverensstemmelser. 
Annette vil kontakte AKB om at få en beskrivelse af reglerne. 
Vi vil bede AKB om at få opdateret listen. 
 
6/ Fraflytninger / fri råderet. 
 
Vi nedsatte et udvalg, som skal gå med på syn og lægge op til beskrivelse af forventninger / krav til 
den lejlighed man flytter ind / ud af. 
Udvalget består af Michel, Annette samt Per. Arbejdet skal være klar til generalforsamlingen 2006. 
 
7/ Brugerundersøgelser. 
 
Michel forslog, at foretage en brugerundersøgelse, for at måle beboernes holdning til det at bo i 
Frydenhøjparken. Michel og Jeanette vil komme med et oplæg. 
 
8/ Andelsbolig. 
 
Der har været en forspørgelse, om at kunne købe sin lejlighed som andelsbolig. 
Loven åbner ikke mulighed, for at købe til andelsbolig, men kun til ejerbolig. Det vil blive til 
markedsprisen. 
 
9/ Administration af Frydenhøjparken. 
 
Vi snakkede om vores administration, fra AKB. Bestyrelsen har ikke været tilfreds med den indsats, 
samt det serviceniveau som har været præsteret til dato. 
Vi vil starte med at tage en drøftelse med AKB, for at give dem en chance for at rette op på den 
dårlige service. 
Vi blev dog enige om, sideløbende at starte en proces, med at søge en anden administrator for ikke 
at forsinke et eventuelt valg af ny administrator. 
 
10/ Status legepladsudvalg. 
 
Der skulle have været gået et tilbud ind fra RABO, men det er ikke kommet endnu. 
Forventer at det kommer inden den 23-08. Kommer det ikke til tiden, vil vi finde en anden 
leverandør. 
 
 



11/ Bolignet. 
 
Kaj og Per, startede med at gøre opmærksom på, at der var uenighed i udvalget (der består af 3 
personer) med hensyn til hvilken metode der skulle bruges for at belyse og afdække behovet hos 
beboerne. 
Kaj og Per forlagde de 2 muligheder som udvalget ville foreslå. 
Bestyrelsen blev enig om, at sende et informations materiale ud til 5 tilfældig udvalgte beboere, for 
at høre deres mening om materialets informations værdi. Disse beboeres tilbagemelding, vil danne  
Grundlag, for den endelige udformning af informationsmaterialet. 
Det færdige materiale, vil blive udelt før afdelingsmødet til beboerne. 
Der vil så være mulighed for at stille spørgsmål på afdelingsmødet. 
Der vil så komme en urafstemning lige efter afdelingsmødet. 
 
12/ Udvidelser af haver. 
 
Michel forslog at vi skulle kikke på muligheden for at udvide nogle af haverne, der hvor der var 
plads. 
Der var delte meninger, om det var muligt. Der blev ikke taget stilling til forslaget. 
Vi talte også om at få stynet vores træer, så de ikke tager for meget sol. 
Rækken nr. 153 til 161. har spurgt om de må lave buer i hækken mod fortet. 
Der vil blive indhentet et tilbud på arbejdet, samtidigt også med et tilbud på at få ordnet bagved 
husene fra nr. 29 til 45. 
 
13/ Rep. af asfalt. 
 
Der er indhentet et tilbud. 
Bestyrelsen besluttede at der skulle indhentes flere tilbud. 
 
14/ Eventuelt. 
 
Jeanette forespurgte om godkendelses procedure til betaling af regninger af større beløb. 
Dette blev klarlagt. 
 
 
Referent. 
Per Vilhelmsen. 
 
  
 
 


