
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde den 8. marts 2005 kl. 17:00 i Andelsboligforeningen Frydenhøj-
parken, Pavillonen 
 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Annette Waldorf, Henning Olsen, Jeanette Ewald, John Møller og Per Vilhelmsen. 
 
Administrationen: Forvaltningschef Thuri Didriksen og økonomisk gruppeleder Thomas Ulrich 
Larsen. 
 
Fraværende: Jørgen Frederiksen og Peter Rytter Nielsen. 
 
 

D A G S O R D E N 
 
1. Godkendelse af protokollat fra seneste møde 
2. Revisionsprotokol 
3. Årsregnskab 2004 med tilhørende revisionsprotokol 
4. Budget 2005 
5.. Varmemålerprojekt 
6. Pristalsregulering til individuel køkkenmodernisering 
7. Fuldmagtsbestemmelser 
8. Ændring af ejerforhold hårde hvidevarer 
9. Marked for boligforeningsnet 
10. Nyhedsbrev til beboerne 
11. Udlejningsforhold 
12. Beboerklagenævnssag 
13. Klage vedrørende flytteopgørelse 
14. Personaleforhold 
15. Næste møde 
 
 
1. GODKENDELSE AF PROTOKOLLAT FRA SENESTE MØDE 
 
Protokollat fra møde den 25. november 2004 blev underskrevet. 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget tilføjelser siden seneste møde, se punkt 3. 
 
 
3. ÅRSREGNSKAB 2004 MED TILHØRENDE REVISIONSPROTOKOL 
 
Boligorganisationen 
 
Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat og kommentarer er forud for mødet til-
sendt bestyrelsens medlemmer. 
 
Boligorganisationens regnskab viser et overskud på 5.474 kr., der i forhold til budgettet for 
2004 primært skyldes besparelser på revision, som er faldet med ca. 20% i forbindelse med 
udarbejdelse af nye regnskabsskabeloner. 
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Overskuddet på 5.474 kr. er foreslået overført til konto 805 - arbejdskapitalen, som herefter 
udgør 11.096 kr., som det fremgår af note 9 på side 5 i regnskabet. 
 
Dispositionsfonden 
 
Dispositionsfonden udgør 330.748 kr., hvor det hele er disponibelt. Tilgang og afgang frem-
går af note 8 på side 5 i regnskabet. 
 
Boligorganisationen har pr. 31. december 2004 omsætningsaktiver for i alt 1.078.878 kr., 
hvilket skal sammenholdes med den kortfristede gæld på i alt 730.384 kr. Forskellen betyder, 
at selskabet har en tilfredsstillende likviditet. 
 
Selskabets balance udviser  1.078.878 kr. 
 
Byggefonden 
 
Byggefondens balance udviser 8.226.165 kr., som udgør indestående prioritetsafdrag i afde-
lingen. 
 
Afdelingen Frydenhøjparken 
 
Årsregnskabet for afdelingen udviser et overskud på 72.612 kr.  
 
Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der ikke blev ansat en ny medarbejder pr. den 1. decem-
ber 2004. 
 
Det har endvidere vist sig, at man i sommeren 2004 ikke havde tændt for vandet på bil-
vaskepladsen, hvilket har givet en besparelse på vandafgift (konto 107), samt at der på 
grund af bemandingen i 4. kvartal 2004 ikke er blevet bestilt så mange arbejder til almindelig 
vedligeholdelse (konto 115) som forventet. Den manglende bemanding har dog også givet en 
merudgift til konsulentassistance (konto 119.4). 
 
De væsentligste ændringer i forhold til budgettet for 2004 fremkommer på følgende konti: 
 
Færre udgifter/flere indtægter:
- Besparelse på vandafgifter på kr. 43.080 (konto 107) 
- Besparelse på renholdelse på kr. 153.944 (konto 114)  
 
Flere udgifter/færre indtægter: 
- Merudgift på nettokapitaludgifter på kr. 12.726 (konto 101) 
- Merudgift på ejendomsskatter på kr. 51.146 (konto 106) 
- Merudgift på renovation på kr. 18.693 (konto 109) 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 59.847 (konto 115) 
- Merudgift diverse udgifter på kr. 23.925 (konto 127) 
 
Herudover er der afsat kr. 41.400 (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 739.000 kr. Forbruget udgjorde 718.768 kr.  
 
Henlagte midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgjorde pr. 31. de-
cember 2004 852.678 kr. 
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Afdelingens henlæggelser til tab ved fraflytning giver ikke anledning til bemærkninger, idet 
henlæggelserne pr. 31. december 2004 udgjorde 147.382 kr. 
 
Afdelingens samlede henlæggelser – med fradrag af årets underskudssaldo pr. 31. december 
2004 - udgjorde 1.470.304 kr., og afdelingens mellemregningssaldo udgjorde 572.411 kr. 
Forskellen herimellem skyldes lån af egne midler til forbedringsarbejdet individuel modernise-
ring køkken/bad.  
 
Dette betyder, at afdelingen ikke har likviditet til at dække udførelsen af eventuelle akutte 
arbejder for henlagte midler, da over halvdelen af likviderne er bundet i forbedringsarbejder, 
hvorfor man i så fald må ud og lånefinansiere disse arbejder.  
 
Balance 
 
Afdelingens balance pr. 31. december 2004 udviser 68.333.651 kr. 
 
Den gennemsnitlige årlige husleje på balancetidspunktet udgjorde 699,02 kr. pr. m² 
 
Huslejeændringer i regnskabsåret 
 
Ud over den gennemførte lejeforhøjelse pr. 1. januar 2004 på i alt 33,65 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 19 anførte forhold omkring henlæggelser. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen godkendte årsregnskaberne for boligorganisationen, byggefonden og afdelingen 
og tog det tilhørende revisionsprotokollat til efterretning, og indstiller årsregnskaberne til ge-
neralforsamlingens godkendelse. 
 
Bestyrelsen godkendte oplægget som bestyrelsens årsberetning for den økonomiske udvikling 
i boligorganisationen og dets afdelinger - jævnfør bestemmelserne i Vejledning om drift af al-
mene boliger m.v. - og indstiller beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 
 
Bestyrelsen godkendte endvidere at entrere med AKB's finansafdeling for maksimalt 10 timer 
til at indhente tilbud på lånetilsagn til individuelle moderniseringer. 
 
Endvidere godkendte bestyrelsen, at rådighedsbeløbet på ejendomskontoret maksimalt udgør 
kr. 2.000 kr. 
 
 
4. BUDGET 2005 
 
I det godkendte budget 2005 afskrives  i alt 133.625 kr. på afdelingens samlede driftsunder-
skud - heraf 33.333 kr. på et forventet driftsunderskud for 2004. 
 
Regnskab 2004 udviser et faktisk overskud på 72.612 kr. 
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Det konstaterede underskud i afdelingen ifølge regnskab 2003 er på 300.875 kr. Underskud-
det bliver reduceret med overskuddet i 2004, hvilket betyder et faktisk underskud på 228.263 
kr. pr. 31. december 2004. 
 
På baggrund af tidligere års  underskud vil der ikke skulle ske en revidering af budget 2005 
på grund af ovenstående, idet underskuddet i 2002 udgør 180.864 kr.  
 
Afvikling af den resterende del af underskuddet vil herefter kunne ske med 94.638 kr. i 2006. 
 
På mødet blev udleveret budgetkontrol pr. 28. februar 2005. 
 
Beslutning 
 
Budget 2005 incl. budgetkontrol pr. 28. februar 2005 blev taget til efterretning. 
 
 
5. VARMEMÅLERPROJEKT 
 
Afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde i december 2004 besluttet, at der skal in-
stalleres individuelle varmemålere og individuelle vandmålere på koldt og varmt brugsvand i 
hele afdelingen. Derudover blev det besluttet at installere termostatventiler på alle radiatorer. 
 
På afdelingsmødet kunne der vælges mellem 2 modeller for varme- og vandaflæsning. Den 
valgte model indebærer en såkaldt energimåling ved hjælp af en ultralydsmåler. Modellen 
kræver aflæsning af 2 aflæsningsenheder. 
 
Bestyrelsen har indhentet underhåndsbud på delydelser fra valgte entreprenører, hvoraf en 
sammensætning af de mest fordelagtige deltilbud er valgt som grundlag for de 2 modeller. 
 
Det samlede tilbud på den valgte model var prissat til 968.056 kr. finansieret ved et realkre-
dit lån over 10 år med en årlig ydelse på 125.850 kr. Ydelsen ville medføre en yderligere hus-
lejestigning i forhold til budget 2005 på 0,7%. 
 
Administrationen har ved gennemgang af tilbudene kunnet konstatere, at det faktiske kapi-
talbehov vil være af en størrelsesorden på ca. 1.000.000 kr., hvilket betyder en årlig ydelse 
på ca. 130.000 kr. 
 
Da der i det vedtagne budget 2005 er indregnet en ydelse på 78.000 kr., vil differencen med-
føre en yderligere huslejestigning på 0,73% i forhold til det vedtagne budget 2005. 
 
Differencen i den på afdelingsmødet godkendte anskaffelsessum og huslejestigning er af en 
størrelse, som må anses at kunne godkendes uden yderligere afdelingsmøde.  
 
Administrationen kan på baggrund af ovenstående anbefale indgåelse af kontrakter med de 
valgte entreprenører. 
 
Efter indgåelse af kontrakter udarbejder administrationen en tidsplan for projektets gennem-
førelse i samråd med de involverede entreprenører. Projektet forventes færdig til ibrugtag-
ning 1. juni 2005. 
 
Varsling af huslejestigningen vil blive gennemført i forbindelse med ibrugtagning. 
 
Når tidsplanen er kendt, udarbejder administrationen første varsling af arbejderne til beboer-
ne, derefter varsler den enkelte entreprenør ifølge tidsplanen i samarbejde med driftslederen. 
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Ansøgning til Hvidovre Kommune om godkendelse af projekt og huslejestigning er fremsendt 
25. februar 2005. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen godkendte projekt, budget og finansiering under forudsætning af godkendelse fra 
Hvidovre Kommune med de valgte entreprenører. 
 
 
6. PRISTALSREGULERING TIL INDIVIDUEL KØKKENMODERNISERING 
 
På afdelingsmødet den 6. maj 1997 godkendte afdelingsmødet, at beboerne i afdelingen skal 
have mulighed for at få moderniseret lejemålets køkken eller bad for midler fra afdelingen. 
 
Det foreslås, at den allerede godkendte sats på 25.000 kr. for individuelle moderniseringssa-
ger for fremtiden reguleres med samme procentvise stigninger som satserne for beregning af 
godtgørelse for individuelle forbedringer.  
 
Beløbsstørrelsen vil herefter blive reguleret en gang årligt med den fremsendte sats fra  BL.  
 
Satserne følger det såkaldte indeks for stigninger inden for byggeriet. Det foreslås samtidig, 
at satsen for 2005 reguleres med de sidste tre års procentvise stigninger, som er følgende:   
 

2003   2,15%     25.537 
2004    2,29%    26.122 
2005    1,49%    26.512 

 
Hvis forslaget vedtages, skal den maksimale sats reguleres til 26.512 kr. for 2005. 
 
Der er efter aftale med den tidligere bestyrelse indgået følgende amortiseringsplaner: 
 
I 2002 er der indgået 9 aftaler.  
 
I 2003 er der ikke indgået aftaler, idet en dom skabte en vis usikkerhed om retstilstanden på 
området, og bestyrelsen derfor valgte at sætte ordningen på ”stand by”.  
 
I 2004 er der indgået 6 aftaler. I 2005 er der indtil nu indgået 3 aftaler. Alle amortiserings-
planer løber over 15 år. 
 
Bestyrelsen godkendte pristalsregulering for individuelle forbedringer under forudsætning af 
afdelingsmødets godkendelse. 
 
 
7. FULDMAGTSBESTEMMELSER 
 
I referatet af bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken den 6. februar 2003 
er følgende godkendt under punkt 5.9: 
 
5.9 UNDERSKRIFT PÅ BELØBSSTØRRELSER 
 
Bestyrelsen godkendte, at ejendomskontoret generelt kan godkende rekvirerede arbejder til 
en værdi af 25.000 kr. Større arbejder over 25.000 kr. skal vendes med driftsafdelingen, som 
så underretter afdelingsbestyrelsen, hvis det er arbejder, der ikke er indarbejdet i budgettet. 
 
Der var forud for mødet udsendt attestationsark til bestyrelsens orientering. 
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Arbejdsbeskrivelsen for driftslederen er blandt andet udskrivning af rekvisitioner, kontrol 
samt bogføring af regninger. Budgetansvarlig for driftskonti, samt langtidsplanlægning, ind-
hentning af tilbud, kontrol med håndværkere og styring af diverse projekter og vedligeholdel-
sesarbejder. 
 
Habilitet 
 
I forbindelse med ansættelsesbreve til personalet samt til valgte medlemmer af organisati-
onsbestyrelsen vil administrationen for fremtiden fremsende tro og love-erklæring med hen-
blik på at sikre, at habilitetsreglerne ikke overtrædes. 
 
Såfremt et afdelingsbestyrelsesmedlem er inhabilt, skal organisationsbestyrelsen derfor 
straks orientere administrator, som vil foretage den fornødne indberetning. 
 
Medlemmer af afdelingsbestyrelsen er ligeledes omfattet af habilitetsreglerne, og det er orga-
nisationsbestyrelsens pligt at påse, at indberetning til kommunalbestyrelsen sker i de tilfælde, 
hvor det er påkrævet. Derfor har organisationsbestyrelsen pålagt afdelingsbestyrelsesmed-
lemmerne at give meddelelse til administrationen i de tilfælde, hvor et habilitetsproblem kan 
opstå. 
 
Udkast til tro og love-erklæring var forud for mødet udsendt til bestyrelsens medlemmer til 
orientering. 
 
Medarbejderen har underskrevet en tro og love-erklæring. 
 
På mødet blev underskrevet tro- og loveerklæringer fra de deltagende bestyrelsesmedlem-
mer. Tro- og loveerklæringer eftersendes til de 2 fraværende kommunale bestyrelsesmed-
lemmer. 
 
Beslutning 
 
Bestyrtelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
8. ÆNDRING AF EJERFORHOLD HÅRDE HVIDEVARER 
 
Det hensigtsmæssige ved udlejning uden hårde hvidevarer har været drøftet, og administra-
tionen har fået til opgave at undersøge dette nærmere med henblik på, at bestyrelsen i afde-
ling 8221, Andelsboligforeningen Frydenhøjparken på næstkommende afdelingsmøde kan 
fremsætte et forslag om, at afdelingens lejemål fremover ved genudlejning udlejes uden kø-
leskab, vaskemaskine og komfur.  
 
Formålet med forslaget er et ønske om såvel at opnå en besparelse på afdelingens udgifter til 
vedligehold og genanskaffelse som et ønske om at give mulighed for en større valgfrihed. 
 
Ifølge forslaget skal afdelingen fortsat stille køleskab, vaskemaskine og komfur til rådighed, 
for de af de nuværende beboere, der måtte ønske det. 
 
Administrationen foreslår, at forslaget gennemføres således, at der for afdelingen oprettes en 
ordning svarende til den, der gælder for de afdelinger, der i udgangspunktet udlejes uden 
hårde hvidevarer, men hvor disse kan tilvælges ved et individuelt tillæg til lejekontrakten.  
 
I praksis sker følgende: 
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Lejen nedsættes for alle beboere med et beløb svarende til de nuværende budgetterede ved-
ligeholdelsesudgifter samt henlæggelser til planlagt vedligehold og genanskaffelse af køleska-
be, vaskemaskiner og komfurer.  
 
For de af de nuværende beboere, der ønsker at afdelingen fortsat står for køleskab, vaske-
maskine og komfur, oprettes et tillæg til lejekontrakten med et lejetillæg svarende til afskriv-
ning, forrentning samt henlæggelse til planlagt vedligehold pr. køleskab. 
 
De af de nuværende beboere der ikke ønsker, at afdelingen står for køleskab, vaskemaskine 
og komfur tilbydes at overtage lejemålets køleskab, vaskemaskine og komfur til disses aktu-
elle nedskrevne værdi efter en ligelig nedskrivning over 10 år. Køleskabe, vaskemaskine og 
komfurer der ikke overtages af beboerne, opmagasineres eller afhændes til anden side. 
 
Den gennemsnitlige månedlige lejenedsættelse - henholdsvis lejetillæg - er beregnet til at 
udgøre 132 kr. pr. lejemål (beløbet er for lejemålets hvidevarer). 
 
Da der vil være tale om en ændring af udlejningsvilkårene, skal beslutningen godkendes af 
Hvidovre Kommune. 
 
Vedtages forslaget på afdelingsmødet, kan forslaget indarbejdes i budget 2006. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen drøftede, om forslaget vedrørende køleskabe, vaskemaskine og komfurer skal 
indarbejdes i bestyrelsens beretning til repræsentantskabsmødet eller generalforsamling. Be-
styrelsen fandt besparelsen på 132 kr. for ubetydelig og ønskede at gennemgå økonomien 
nærmere 
 
 
9. MARKED FOR BOLIGFORENINGSNET 
 
Per Vilhelmsen orienterede om møde med Dansk Bredbåndsnet den 8. marts 2005. Der er 
endvidere aftalt møde med Valbynettet den 17. marts 2005 med forevisning af dette net. 
 
Der stiles mod at indkalde til afdelingsmøde med præsentation af mulighederne forud for af-
stemning. 
 
 
10. NYHEDSBREV TIL BEBOERNE 
 
John Møller bad om forslag til Nyhedsbrev fra bestyrelsens medlemmer. Nyhedsbrevet skal 
indeholde oplysning om økonomien samt forslag til miljødag. Forslag fremsendes senest 15. 
marts 2005 til John Møller. Det er tanken, at Nyhedsbrevet skal udsendes den 22. marts 
2005. 
 
 
11. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Fraflytninger 
 
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været 2 fraflytninger af 3-rums boliger samt en enkelt 
ungdomsbolig. 
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Udlejninger 
 
Vi har erfaret, at flere af ansøgerne på den eksterne venteliste siger nej tak til tilbud om bo-
lig, hvilket kan forlænge genudlejningstidspunktet. Vi vil derfor foreslå, at der sendes flere 
tilbud ud af gangen f.eks. 10 tilbud. Dette er for at undgå, at der kommer lejetab for fraflyt-
teren. 
 
Antallet af tilbud der udsendes bør være afhængig af f.eks.: 
 
1. Lejemålets størrelse 
2. Opsigelsesperioden. 
 
Ungdomsboliger 
 
Der er kommet 8 nye tilmeldinger til ungdomsboligerne. Vi har endnu ikke annonceret på ud-
dannelsesinstitutionerne. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede at overlade til administrationen at vurdere antallet af tilbud, der sen-
des ud ved ledige lejemål. 
 
 
12. BEBOERKLAGENÆVNSSAG 
 
Bestyrelsen drøftede den verserende beboerklagenævnssag og tog indstillingen til efterret-
ning. 
 
 
13. KLAGE VEDRØRENDE FLYTTEOPGØRELSE 
 
Bestyrelsen drøftede den verserende sag om flytteopgørelse og tog indstillingen til efterret-
ning. 
 
 
14. PERSONALEFORHOLD 
 
Afdelingen har fået ny driftsleder, Jan Danfred Jørgensen, der er tiltrådt pr. 1. februar 2005. 
Jan har tidligere været ansat i DAB, KAB, og Lejerbo som ejendomsmesterassistent samt tilli-
ge fungeret som ejendomsmester i en længere periode grundet sygdom. 
 
AKB har ydet en del støtte i opstartsfasen. Driftsleder Frederik K. Hansen har ydet råd og vej-
ledning samt introduktion til en række opgaver. 
 
Derudover har driftskonsulent Morten Nyhauge ydet en del konsulentbistand her i opstartsfa-
sen. 
 
Driftsleder Jan Danfred Jørgensen vil blive tilmeldt de relevante kurser, som AKB har. Prisen 
for deltagelse i kurserne ligger i en størrelsesorden på omkring 1.500 kr. pr. kursus. Driftsle-
deren skal som minimum undervises i syn, samt Unik, Bolig 3.  
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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15. NÆSTE MØDE 
 
Næste møde blev aftalt til tirsdag den 3. maj kl. 17:00 i Pavillonen.  
 
 
Da ikke yderligere forelå til behandling, hævedes bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. marts 2005 
Referent: Thuri Didriksen/LE 
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