
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
 
 

R  E  F  E  R  A  T 
 
 
af bestyrelsesmøde den 3. maj 2005 kl. 17:00 i Andelsboligforeningen Frydenhøj-
parken, Pavillonen 
 
 
Deltagere 
 
Bestyrelsen: Annette Waldorf, Henning Humledal Olsen, Jeanette Ewald, John Møller og Per 
Vilhelmsen.  
 
Administrationen: Forvaltningschef Thuri Didriksen. 
 
Fraværende: Jørgen Frederiksen og Peter Rytter Nielsen. 
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1. MEDDELELSER 
 
Protokollat 
 
Godkendelse af protokollat fra mødet den 8. marts 2005 er sket skriftligt i henhold til den 
vedtagne forretningsorden. 
 
Brand 
 
Der blev orientering om brand i et lejemål. Der blev orienteret følgende om de forsikrings-
mæssige forhold: 
 
Administrator skal påse, at der er tegnet lovpligtige forsikringer for bygninger og ansatte, jf. 
administrationsaftalens pkt. 1.4. 
 
Bygningsbranddækningen er en lovpligtig forsikring, der dækker skade på selve bygningen og 
såkaldte faste bygningsdele, eksempelvis el-, gas- og vandinstallationer, men der dækkes ik-
ke skade på en beboers indbo.  
 
Det forsikringsmæssige ansvar for indboet i en bolig påhviler lejeren af boligen, som kan teg-
ne en indbo-/familieforsikring. Denne forsikring betaler eksempelvis for en eventuel opryd-
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ning af beskadiget indbo i forbindelse med brand. Der er ikke en lovmæssig pligt til at tegne 
forsikringen. 
 
Såfremt en lejers bolig beskadiges så meget, at det kræver total istandsættelse af boligen 
kan lejeaftalen opsiges, jf. almenlejelovens § 85. I så fald skal udlejer normalt sørge for gen-
husning, jf. § 86. 
 
Da tilbud på bygningsforsikringen blev indhentet i 2002 blev valgt det billigste tilbud efter an-
befaling af Willis, som tilrådede tilbuddet fra Nykredit Østifterne med den bedste dækning i 
forhold til prisen.  
 
Der er ikke i bygningsforsikringen hos Nykredit Østifterne indeholdt en såkaldt genhusnings-
dækning. 
  
Derfor har administrationen undersøgt, om der kunne være mulighed for at udvide den nu-
værende bygningsforsikring med en genhusningsdækning. 
 
Genhusningsdækningen betaler for genhusning af en lejer, såfremt lejer ikke kan bebo leje-
målet som følge af skade herpå. Dækningen er subsidiær i forhold til en eventuel tilsvarende 
dækning indeholdt i lejerens egen indbo-/familieforsikring. 
 
Nykredit Østifterne oplyser, at dækningen ikke kan tilbydes på den nuværende bygningsfor-
sikring. 
 
Overgang til anden forsikring kan ske efter opsigelse af nuværende forsikring ved næste ho-
vedforfald d. 1. oktober 2005. 
 
Det må forventes, at nye forsikringer vil medføre en præmiestigning, idet nuværende forsik-
ringer ligger i den billigste ende af markedet. Til gengæld kan der opnås bedre dækninger og 
dermed mindre risici. 
 
Indstilling 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at der ikke skal tages yderligere 
initiativ til at ændre på bygningsforsikringen. 
 
 
2. REVISIONSPROTOKOL 
 
Der var ikke foretaget tilføjelser siden seneste møde. 
 
 
3. VARMEMÅLERPROJEKT, STATUS 
 
På bestyrelsesmødet den 8. marts 2005 godkendte bestyrelsen projekt, budget og finansie-
ring under forudsætning af godkendelse fra Hvidovre Kommune med de valgte entreprenører. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte projektet og finansiering - herunder huslejeforhøjelse. 
 
Administrationen indkalder byggeudvalget samt de udvalgte entreprenører, så arbejdet kan 
sættes i gang. 
 
Administrationen har udsendt en 6 ugers varsling i uge 16. 
 
Projektet forventes igangsat primo juni 2005. 
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Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen ønskede på næste bestyrelsesmøde at drøfte principper for varmefordelingsregn-
skab - herunder reduktionsfaktorer. 
 
 
4. UDLEJNINGSFORHOLD 
 
Fraflytninger 
 
Siden sidste bestyrelsesmøde har der været én opsigelse af en 4-rums bolig. 
 
Udlejning 
 
Ventetiden på 3-rums boliger er for tiden ikke så lang. Den sidste bolig blev udlejet med en 
anciennitet på 3 år. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
5. ÆNDRING AF EJERFORHOLD HÅRDE HVIDEVARER, STATUS 
 
Oplægget har tidligere været på organisationsbestyrelsesmødet tirsdag den 8. marts 2005 
 
Administrationen har gennemgået budgettallene vedrørende hvidevarerne, og udgifter belø-
ber sig til 239.300 kr. fordelt på konto 115 og 116/120. 
 
Det svarer til en gennemsnitlig lejenedsættelse på 158 kr. pr. lejemål pr. måned i forhold til 
afdelingens 126 lejemål. 
 
Eftersom udgifterne hentes fra konto 115 og 116/120, skal de fordeles efter lejemålets stør-
relse i m². 
 
Udgifterne på 239.300 kr. / 9743,60 m² (bruttoarealet i afdelingen)  = 24,56 kr. i besparelse 
pr. m²  Det vil sige at: 
 
1 rums bolig på   25,5 m² sparer årligt    626 kr. = pr. måned   52 kr. 
2 rums bolig på   53    m² sparer årligt 1.303 kr. = pr. måned 109 kr. 
3 rums bolig på   72    m² sparer årligt 1.768 kr. = pr. måned 147 kr. 
4 rums bolig på 106    m² sparer årligt 2.603 kr. = pr. måned 217 kr. 
 
Afdelingen henlægger 200.000 kr. pr. år på afdelingens langtidsplan til udskiftning af afdelin-
gens hvidevarer, hvilket svarer til en afskrivning over ca. 10 år. 
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De beboere, der ikke ønsker, at afdelingen står for køleskab, vaskemaskine og komfur, kan 
tilbydes at overtage lejemålets køleskab, vaskemaskine og komfur til disses aktuelle ned-
skrevne værdi efter en ligelig nedskrivning over 10 år.  
 
Hvis man i bestyrelsen beslutter at gå videre med ovennævnte projekt, skal afdelingsmødet 
først tage stilling til et konkret forslag. Dernæst skal ansøgning forelægges for Hvidovre 
Kommune. Hvis kommunen godkender ansøgningen, vil sagen skulle forelægges for økonomi-
styrelsen og realkreditforening, p.g.a. at udgifter til hårde hvidevarer indgår i den oprindelige 
anskaffelsessum finansieret med støttede lån. 
 
Hvis alle nævnte instanser godkender forslaget, skal den enkelte beboer individuelt tage stil-
ling til, om de ønsker at fravælge hårde hvidevarerne. 
 
Erfaringer fra andre afdelinger viser desværre, at ovennævnte sagsforløb kan tage flere år, 
inden det endeligt er godkendt.  
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, hvorledes sagen skal forelægges på efterårets afde-
lingsmøde. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen vil på denne baggrund ikke stille forslag om ændring af lejernes ret til hårdehvi-
devarer. Endvidere besluttede bestyrelsen at give en orientering som en del af den skriftlige 
beretning til generalforsamlingen den 1. juni 2005.  
 
 
6. IT UDVALGET  
 
Marked for boligforeningsnet, status 
 
Den af bestyrelsen udpegede repræsentant, har indhentet tilbud fra Dansk Bredbånd A/S og  
indkaldt en ekstern rådgiver til at anslå en pris i forhold til  rådgivning i et sådant projekt. 
  
AKB anbefaler, at der - ud over ekstern rådgiver - tilknyttes en byggesagsleder fra AKB's 
byggeafdeling. Udgiften til en byggesagsleder anslås til ca. 50.000 kr. inkl. moms. 
 
Baseret på ekstern rådgivning kan bestyrelsen stille konkret forslag til afdelingsmødet.  
 
Forinden afdelingsmødets afholdelse kan beboerne i afdelingen indkaldes til et informations-
møde, hvor bestyrelsen fremlægger tilbuddet samt et prisoverslag, der beskriver finansie-
ringsbehovet i afdelingen. Informationsmødet skal ikke tage stilling til et konkret forslag, men 
alene give gode tidsmæssige rammer for at drøfte mulighederne og sætte sig ind i konse-
kvenserne.  
 
På baggrund af informationsmødets tilkendegivelser kan det endelige konkrete forslag udar-
bejdes til afdelingsmødet i efteråret. 
 
Da projektets finansieringsbehov forventes at overstige 1 mio. kr. og derfor medfører en hus-
lejestigning på mere end 1%, skal projektet godkendes af Hvidovre Kommune, inden arbejdet 
igangsættes. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det videre forløb.  
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Beslutning 
 
Bestyrelsen besluttede at indkalde til et ekstraordinært afdelingsmøde i umiddelbar forlæn-
gelse af generalforsamlingen den 1. juni 2005. 
 
 
7. RAMMEUDBUD – NYE BOLIGER 
 
Med virkning fra 1. januar 2005 er vedtaget ændring af lov om almene boliger samt støttede 
private andelsboliger mv. Ændringen vedrører udbud af rammeaftaler og giver Socialministe-
ren bemyndigelse til at udbyde rammeaftaler til opførelse af familie- og ældreboliger som al-
ment nybyggeri. 
 
Staten kan indgå rammeaftaler med et antal leverandører af boligbyggeri på vegne af de al-
mene boligorganisationer. Formålet er at fremme produktiviteten og effektiviteten i det alme-
ne byggeri. Regeringen ønsker, at der skal være flere boliger til en rimelig husleje for lejerne, 
og det er målet at reducere den samlede anskaffelsessum med mindst 10%. Man forventer et 
fald i byggeudgifterne på 20%, men reserverer de 10% til tilpasning til lokale forhold. Efter 
udbuddet vil der blive fastsat et rammebeløb for sagerne, der er under det nugældende ram-
mebeløb. 
 
I stedet for traditionelt byggeri, hvor processen "starter forfra" hver gang, er det hensigten, 
at dette udbud omhandler byggekoncepter, der kan anvendes i flere byggerier. Det kunne 
eksempelvis være et koncept som Skanskas og IKEA's Bo Klok princip med præfabrikerede 
boligenheder. Desuden skal der være mulighed for at skabe mere langvarige samarbejdsrela-
tioner samt mere systematisk opsamling af gode og dårlige erfaringer. 
 
Rammeaftalerne skal løbe i 4 år i perioden 2006-2009, og det forventes, at 20-25% af tilsagn 
til alment byggeri skal være efter rammeaftalen. Regeringen forventer således en besparelse 
på statens og kommunernes udgifter. 
 
Det vil blive et centralt krav i udbuddet: At boligerne er af god teknisk kvalitet, har et godt 
arkitektonisk udtryk og er så fleksible, at boligorganisationerne kan tilpasse koncepterne til 
lokale ønsker. 
 
I den lokale fase kan boligorganisationerne genåbne konkurrencen mellem de udvalgte leve-
randører om forhold, der ikke kan fastlægges i rammeudbuddet, såsom tilpasning til bygge-
grunden mv. 
 
Boligorganisationers deltagelse i udbuddet er valgfri. Med henblik på at få en tilkendegivelse 
fra de almene boligorganisationer, er boligorganisationerne blevet inviteret til at deltage i for-
søget. 
 
Administrationen har tilmeldt Andelsboligforeningen Frydenhøjparken, idet tilmeldingen er 
helt uforpligtende. Skete tilmeldingen ikke inden 29.april 2005 ville det imidlertid ikke senere 
have været muligt at tilmelde sig. 
 
Ønsker Andelsboligforeningen Frydenhøjparken at benytte sig af de entreprenører, der vil bli-
ve omfattet af rammeaftalen, vil bestyrelsen skulle behandle det i forbindelse med en konkret 
byggesag. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
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Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
8. LOVFORSLAG OM ÆNDREDE RÅDERETSREGLER (L35) 
 
Socialminister Eva Kjer Hansen har den 24. februar 2005, fremsat lovforslag om ændring af 
lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., lov om leje af almene boli-
ger, lov om social service, lov om boliger for ældre og personer med handicap, lov om ejerlej-
ligheder og lov om byfornyelse og udvikling af byer (nyetablering af selvejende almene ung-
domsboliginstitutioner m.v.).  
 
Lovforslaget indgår som led i regeringens boligpolitiske indsats med henblik på at skabe et 
mere fleksibelt boligmarked med flere valgmuligheder, som skal sikre, at beboerne får større 
frihed og flere muligheder for at få en bolig svarende til deres individuelle behov.  
 
Lovforslaget indeholder derfor en række ændringer, som skal skabe nye muligheder for et 
mere velfungerende boligmarked som led i regeringens fortsatte bestræbelser på at tilveje-
bringe vækst og fornyelse på boligmarkedet.  
 
Lovforslaget indeholder endvidere en række forslag, der har til hensigt at forenkle eller mo-
dernisere regelsættet for den almene boligsektor, bl.a. ved at skabe en større grad af gen-
nemskuelighed i lovgivningen og at lette de administrative byrder for kommuner og almene 
boligorganisationer. Endelig ajourføres forskellige dele af lovgivningen.  
 
Lovforslaget indeholder blandt andet forslag til ændrede råderetsregler: 
 
Kollektiv råderet 
 
Det foreslås nu præciseret i almenboligloven, at en almen boligafdeling kan give afdelingens 
lejere mulighed for, efter eget valg, at få foretaget forbedringer, som afdelingen finansierer 
ved låneoptagelse, og som udføres af boligorganisationen. Lånet inkl. omkostninger forrentes 
og afdrages over huslejen i lånets løbetid. Det foreslås, at finansieringen sker med annuitets-
lån, der har en maksimal løbetid på 20 år. I de tilfælde hvor forbedringsarbejderne forældes 
efter en kortere årrække, f.eks. visse elektroniske løsninger, forudsættes der optaget lån med 
en kortere løbetid, således at lånet er tilbagebetalt, når installationen er forældet.  
 
Det er afgørende, at boligerne fortsat vil kunne udlejes som almene boliger. Forbedringerne 
må ikke medføre huslejeforhøjelser, der i praksis betyder, at dette kun vanskeligt kan lade 
sig gøre. Boligorganisationen skal derfor godkende afdelingsmødets beslutning om at åbne for 
denne type af forbedringer, og boligorganisationen kan nægte at godkende beslutningen, hvis 
det vurderes, at de deraf følgende huslejeforhøjelser vil vanskeliggøre udlejning som almen 
bolig. Kommunalbestyrelsen skal godkende lejeforhøjelser, der overstiger 1 pct. af den gæl-
dende leje.  
 
Muligheden for individuelle forbedringer efter almenboligloven omfatter således kun de alme-
ne boligafdelinger, hvor afdelingsmødet beslutter om den skal gælde.  
 
Individuel råderet  
 
Den individuelle råderet er som reguleret i den almene lejelov og driftsbekendtgørelsen. Der 
foreslås en række mindre ændringer af den almene lejelov med henblik på at forbedre og ud-
vide denne ret, ligesom driftsbekendtgørelsen vil blive ændret med henblik herpå. Der er så-
ledes tale om en samlet løsning, der giver alle lejere af almene boliger incitament til og mu-
lighed for at foretage forbedringer af det lejede.  
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Samlet set er det hensigten at gennemføre følgende ændringer i den individuelle råderet:  
 

− Grænsen for godtgørelse forhøjes fra de nuværende 44.564 kr. til 100.000 kr. (2005-
niveau).  

− Afskrivningsperioden ændres fra de nuværende 10 år til en periode, der modsvarer 
forbedringens forventede holdbarhed, dog således at forbedringen afskrives over 
mindst 10 og højst 20 år, med mindre der aftales en hurtigere nedskrivning mellem le-
jeren og boligorganisationen under hensyn til arbejdernes karakter.  

− Positivlisten over tilladte forbedringer ophæves, og alle forbedringer bliver tilladt  
− Bestemmelserne om bundfradrag og mindsteudbetalingsbeløb ophæves.  
− Bestemmelsen om, at der ikke ydes godtgørelse for særligt luksusprægede arbejder, 

ophæves.  
− Muligheden for at installere hårde hvidevarer som led i råderetten ophæves.  
− Der gives tilladelse til at flytte og fjerne ikke-bærende skillevægge og at opsætte skil-

levægge i sædvanligt omfang.  
 
De gældende regler i almenboligloven, de foreslåede nye regler i denne lov og reglerne om 
den individuelle råderet regulerer herefter udtømmende den generelle adgang for lejerne i 
almene boliger til at få foretaget eller selv foretage forbedringer i det lejede. 
 
Lovforslaget har været til 1. behandling i Folketinget den 10. marts 2005 og er nu henvist til 
udvalgsbehandling i Boligudvalget. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
9. SYN AF LEJLIGHEDER 
 
Der kan vælges mellem to forskellige ordninger for fraflytning kaldet henholdsvis A-ordning 
og B-ordning. 
 
I A-ordningen foretages normalistandsættelse af lejligheden ved fraflytning. Afdelingen over-
tager gradvist den økonomiske forpligtelse for normalistandsættelsen med 1% om måneden, 
indtil afdelingen efter 8 år og 4 måneder betaler udgiften fuldt ud ved fraflytning.  
 
I B-ordningen istandsættes lejlighederne ikke ved fraflytning, men der henlægges hvert år et 
beløb på lejlighedens vedligeholdelseskonto, som beboerne kan anvende til vedligeholdelses-
udgifter i boperioden. 
 
I begge vedligeholdelsesordninger skal beboerne ved fraflytning betale for istandsættelsesud-
gifter, som skyldes misligholdelse. 
 
Andelsboligforeningen Frydenhøjparken har på generalforsamlingen den 3. juni 2003 besluttet 
at overgå fra A ordningen til B ordningen pr. 1. januar 2004. 
 
Ved udlejning af boliger modtager ny lejer sammen med lejekontrakten et vedligeholdelses-
reglement, hvori der står beskrevet , hvilken stand lejemålet kan forventes at have ved over-
tagelsen.  
 
Det anføres bl.a. : 
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”Indflytter er oplyst om at boligen overdrages uden istandsættelse. 
 
Indflytter må acceptere, at boligen og dens træværk, inventar samt tekniske installationer 
bærer præg af det slid, der må anses for at være rimeligt i forhold til boligens alder. Da lejere 
i AB Frydenhøjparken har råderet over deres bolig, må man tillige acceptere, at der er an-
vendt farver og foretaget ændringer, der ikke nødvendigvis falder i ens smag.” 
 
Proceduren er følgende: AKB skal indkalde til fraflytningssyn, så fraflytter har indkaldelsen 
senest  1 uge, før fraflytningen finder sted, dette er sket. Der er foretaget et fraflytningssyn 
fredag den 1. april 2005, hvor afdelingens driftsleder Jan D. Jørgensen og Morten Nyhauge 
deltog fra administrationen. 
 
Den ny lejer skal indkaldes til et indflytningssyn, og et sådant skal finde sted senest 14 dage 
efter selve indflytningsdatoen. Jan D. Jørgensen har foretaget et indflytningssyn mandag den 
4. april 2005.  
 
Siden 1. januar 2004 er der sket følgende antal indflytninger: 
 
2004 - 19 stk. 
2005 - 05 stk. 
 
Af de 24 indflytninger har 2 givet anledning til uenighed. I den ene sag vedrørende Fryden-
højparken 55 fik lejer på visse punkter medhold i klagen. Afhjælpning i sagen er iværksat.  
 
Administrationen finder afgørelsen afvigende i forhold til praksis og vil gerne påpege, at der 
kan vise sig en ret forskellig praksis ved forskellige klagenævn.  
 
I en aktuel sag vedrørende Frydenhøjparken 165 er der opstået visse misforståelser i forbin-
delse med kontakten mellem fraflytter og indflytter. Administrationen foreslår, at der arran-
geres et møde, hvor Per Vilhelmsen fra bestyrelsen deltager sammen med administrationen 
og den ny indflytter.  
 
Såfremt bestyrelsen ønsker en højere vedligeholdelsesstandard end beskrevet i vedligeholdel-
sesreglementet, kan der udarbejdes et forslag til generalforsamlingen. Opmærksomheden 
henledes på, at en højere vedligeholdelsesstandard forudsætter øgede henlæggelser. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter behovet for even-
tuelle ændringer. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede i en periode at deltage i fraflyt-
ningssyn for ud fra disse erfaringer at få fastlagt nogle klare retningslinier. 
 
 
10. PERSONALEFORHOLD 
 
Moms og lønsumsafgift 
 
Told & Skats afgørelse om ansættelsessted betyder, at ejendomsfunktionærer ikke længere 
kan være ansat i et selskab og udføre sit job i en af selskabets afdelinger, uden at der skal 
betales moms af lønudgiften.  
Dette betyder i praksis, at hver enkelt ejendomsfunktionær skal være ansat i den afdeling, 
hvor arbejdet udføres.  
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Problemet i denne forbindelse består i, at en lille afdeling eventuelt ikke har råd til ansættelse 
af en medarbejder på fuld tid, hvorfor der skal udfærdiges ansættelseskontrakt opdelt efter 
medgået tid i hver enkelt afdeling i modsætning til nu, hvor ejendomsfunktionæren er ansat i 
selskabet, og at der også skal betales moms af det udførte arbejde. 
 
Da Andelsboligforeningen Frydenhøjparken kun består af en afdeling, giver afgørelsen ikke 
anledning til at foretage videre. 
 
Praktik 
 
Formanden, Annette Waldorf, orienterede om, at der starter en kommunal betalt praktikant i 
Frydenhøjparken i perioden 15. maj til 15. juni 2005. Efterfølgende kan der blive tale om et 
vikariat fra 15. juni til 15. september 2005. 
 
Beslutning 
 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 
 
 
11. GENERALFORSAMLING DEN 1. JUNI 2005 
 
Bestyrelsen drøftede dagsordenen til andelsboligforeningens generalforsamling den 1. juni 
2005, som herefter indeholder følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning herunder om forretningsførelsen for det senest 

forløbne år 
3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse 

af budget 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6. Valg af revisor 
7. Eventuelt 
 
Efter generalforsamlingen vil der blive holdt afdelingsmøde om bolignet/eget netværk. 
 
 
12. EKSTRANET 
 
Den 7. marts åbnede AKB's ekstranet for afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer.  
 
Man logger på ekstranettet via AKB's hjemmeside med sin egen personlige kode, der er ud-
sendt til alle, der er registreret i AKB's bestyrelsesdatabase. Når et ny medlem indtræder i en 
bestyrelse, vil en personlig kode blive fremsendt, lige som den personlige kode slettes, når et 
medlem udtræder af bestyrelsen. 
 
Ekstranettet er et internt net, som kun bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i AKB har 
adgang til. De oplysninger der hentes her, er til eget brug.  
 
Der vises bl.a. afdelingens budget for indeværende år. Den viste opgørelse er et billede af de 
faktisk afholdte udgifter inkl. udestående rekvisitioner pr. dags dato Opgørelsen viser ikke et 
forventet årsresultat. 
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Der vises også en fortegnelse over boliger i de respektive afdelingen med oplysninger om 
arealer, husleje, forbrugsafgifter og indskud. Fortegnelsen kan printes ud til brug for afde-
lingsmøder. 
 
Endvidere er der en bestyrelsesoversigt med adresser over alle organisations- og afdelingsbe-
styrelsesmedlemmer. 
 
I adressedatabasen er oplysning om telefonnumre, faxnumre samt e-mail. Såfremt man ikke 
ønsker disse numre offentliggjort, skal det meddeles AKB's forvaltningssekretariat. Sekretari-
atet flytter så numrene til "skjulte numre", således kun personalet kan se disse oplysninger. 
 
Samtlige oplysninger på ekstranettet opdateres hver nat, dvs. at det altid er de aktuelle op-
lysninger. 
 
Ekstranettet vil løbende blive udbygget, og på sigt vil det også blive muligt for den enkelte 
beboer at se boligoplysninger inkl. vedligeholdelseskontoen på sin egen bolig. 
 
Indstilling 
 
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Beslutning 
 
Taget til efterretning. 
 
 
13. NÆSTE MØDE 
 
Næste møde fastlægges efter valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 1. 
juni 2005. 
 
 
Da ikke yderligere forelå til behandling, hævedes bestyrelsesmødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. maj 2005 
Referent: Thuri Didriksen/LE 
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