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Indledning. 

Med denne orientering vil vi informere om nogle af de kommende  
aktiviteter og forskellige opgaver der arbejdes med i Frydenhøjparken. 
 

Referat fra ordinært afdelingsmøde. 

Den 24.oktober 2005 blev der afholdt ordinært afdelingsmøde for 
Frydenhøjparken. 

Hovedpunkterne på mødet var godkendelse af budget 2006, samt 
orientering af regnskab 2004. 

Referatet fra afdelingsmødet fremgår af de næste sider. 

Vi vil  opfordre fra bestyrelsen side en god tone og orden til vores 
kommende møder. 

 

Varme- og vandmålere. 

Projektet er ved at være afsluttet. Der mangler på nuværende tidspunkt en 
finjustering af anlægget og arbejdet der er blevet udført. 

Vigtig information: fra 1.januar 2006 måler vi, men betaler først efter 
regning pr. 1.juni 2006 

Der vil komme mere information fra byggeudvalget med hensyn til 
vejledning af målere, priser på vand m.v. 

 

Personale. 

Vi arbejder på en god og fornuftig løsning på personale situationen her i 
Frydenhøjparken. Ansættelse pr. 1.februar 2006. 

 

Bolignet. 

Der vil blive en urafstemning sidst i november måned 2005 med hensyn til 
bolignet her i frydenhøjparken. Information vil følge. 

 

Opbevaring af genstande. 

Vi har i Bestyrelsen besluttet, at man ikke har mulighed for at opbevare 
private genstande i Frydenhøjparken`s materialegård. Vi har ikke 
facilliterne, og der er ingen forsikring omkring dækning af effekterne. 

 

Fastelavn. 

 

Fastelavn vil i år blive afholdt i Frydenhøjhallen`s pauserum søndag d. 
26.februar 2006. Det vil være et indendørs arrangement med flotte 
præmier for bedste udklædning og meget mere… 

 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig Jul, og et godt nytår. 

 

Bestyrelsen 
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R  E  F  E  R  A  T 

 
 

Ordinært Afdelingsmøde i Frydenhøjparken, d. 24-10-2005 
 

Deltagelse fra 43 lejemål, som udgør 86 stemmer. 
 
 

D A G S O R D E N 
 

1. Godkendelse af forretningsorden for mødet. 
2. Valg af Dirigent 

Stemmetællere 
Referent 

3. Beretning fra bestyrelsen for perioden siden sidste afdelingsmøde 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Godkendelse af budget 2006 
6. Orientering om det godkendte regnskab 2004  
7. Orientering omkring Bolignet 
8. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer  Udgår 
9. Valg af Suppleanter    Udgår 
10. Evt. 

 
 
Formanden Annette Waldorf bød velkommen. 
 
1. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR MØDET 
 
Der var indsigelse mod forretningsordenen rettelse til punkt 6. Skal være år 2004 
 
2. VALG AF DIRIGENT, STEMMETÆLLERE OG REFERENT 
 
Dirigent: Kurt Larsen  
Stemmetællere: Carsten Hansen, Bruno Skatka  
Referent: Grete Skatka 
 
 
3.  BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR PERIODEN SIDEN SIDSTE AFDELINGSMØDE 
Annette bød velkommen og orienterede vedr. personale situationen , hvor Jan Jørgensen er fritstillet 
og har selv valgt at gå,  
Tom er ansat som vikar til 31-12-2005. 
Varmemåler projektet er nu afsluttet og mangler lidt fin justeringer. 
Miljødagen blev drøftet og man håber på lidt mere deltagelse næste år. 
Spørgsmål til ovenstående: 
Fritstilling af Jan Jørgensen. 
Findes der et regelsæt omkring opbevaring af private ting i Materialegården? 
Annette undersøger sagen. 
 
Udvidelse af P. båse som mangler på den sidste P. plads. 
 
 
Afstemning om Punkt 3. 
Imod 21 stemmer. For 24 stemmer. Ikke stemt 21 
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4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
 

Forslag 1. 
 

Termostatventiler på badeværelserne. 
 

Termostatstyrede blandingsbatterier udskiftes på badeværelserne, 
efterhånden som der er behov. 

 

Forslag 2. 
 

Større biler på Parkeringspladserne. 
 

Vi kan ikke blande os, på hvilken side bilerne parkere. 
Alle biler over 3500 kg. må ikke holde i Frydenhøjparken. 

 
Forslag 3. 

 
Hårde hvidevarer 

 
Dette kan ikke lade sig gøre ifølge loven. 

 
Forslag 4. 

 
Hårde hvidevarer skal ikke være en del af boligen. 

 
     Den enkelte beboer skal overveje om det skal være med i lejemålet. 
     Eller om man selv vil betale for det. Hvis man vælger at betale det selv, skal  hver 
enkelt hvidevare vurderes.        
     Hvis den enkelte ting ikke er nedskrevet, skal beboeren betale restbeløbet. 
     Den enkelte hvidevare nedskrives over 10 år. 
     Hvis dette bliver vedtaget, skal der søges om det, og det kan godt tage 1- 2 år. 
 
     Afstemning: For: 14 Imod: 65 Ugyldige: 1 blank: 6. 
 

 
5. GODKENDELSE AF BUDGET 2006 
 
Det har været svært at få et fuldstændigt budget. 
Der er i budgettet afsat 25.000 beløb til bolignet. Hvis dette ikke bliver til noget, trækkes dette beløb 
ud af budgettet igen. Bestyrelsen vil undersøge om det beløb Siemens skal have for at aflæse vores          
varmemålere, kan gøres billigere af andre. Vandafgiften vil fremover være at læse på vores 
huslejekvittering, ligesom varmeregnskabet. Huslejen vil falde, da vi skal til at betale for vandet, på 
samme måde som med varmen. Alle lejligheder skal starte med at betale 400 kr. a conto. Om mdr.          
Hyblerne lidt mindre. Senere vil det blive reguleret. Man vil forsøge at få det gjort således, at vand og 
varmeregnskabet opgøres på samme tidspunkt 1.juni. Så det første vandregnskab går fra 1. januar til 
1. maj. 
                           Afstemning: for: 47 imod: 35 blanke: 4. 
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6. ORIENTERING OM DET GODKENDTE REGNSKAB 2004 
 
Det godkendte regnskab for år 2004 blev gennemgået, og efter en lang række spørgsmål, taget til 
efterretning. 
 
 
7. ORIENTERING OMKRING BOLIGNET 
 
Se udsendt skrivelse. Der bliver en urafstemning i Frydenhøjparken november-december måned 2005.           
Hvis der er flertal for dette, sendes det i licitation, som kommer med et budget. Dette budget vil blive 
fremlagt til generalforsamlingen i juni måned 2006, hvor der bliver afstemning, om vi skal have det.               
Så man kan roligt stemme ja, ved urafstemningen, for hvis man fortryder senere, så har man 
mulighed for at ændre sin stemme ved generalforsamlingen. 
Ved urafstemningen, stemmer man for, om der skal arbejdes videre med det. 
 
  
8. VALG AF AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEMMER 
 
Punktet udgår 
 
9. VALG AF SUPPLEANTER 

 
Punktet udgår 
 
10. EVT. 
 
Det frarådes, at bestyrelsen også påtager sig administrationsarbejde. 
 
Carsten Hansen nr. 55, Flemming Carlsen 153 st., Ken Gregor nr.233 og Poul Erik Andersen nr. 211 
har trukket sig som suppleanter. 

 
 

 
  

 
 
24.oktober 2005 
Referent: Grete Skatka 
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