
 

   

 

Referat  

fra 

Afdelingsmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

tirsdag den 25. september 2007 kl. 19:00 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 23 personer fordelt på 20 husstande 
 
Velkomst ved Kaj Stauning. 
 

 
Pkt. 1 
 

 
Forretningsordenen godkendt. 

 
Pkt. 2 
Valg af dirigent, 
referent og 
stemmetællere 
 

 
Dirigent:                Michel bryde 
Referent:              June Hansen Kort 
Stemmetællere:    Per Hansen og Bruno Skatka 
 

 
Pkt. 3 
Beretning fra 
bestyrelsen 
 
 
 
 

 
KS orienterede om perioden siden sidste afdelingsmøde 
(generalforsamlingen). 
Legepladsprojektet forventes opstartet i begyndelsen af oktober. 
Varmemålere er aflæst og aflæsningerne er sendt til Siemens. 
Afventer varmeregnskab. 
BS beklager den manglende information ang. Svend-Erik Larsens 
ansættelsesophør. Der er endnu ikke fundet en afløser for Svend 
Erik. Poul Erik har taget over med hjælp fra enkelte BS-
medlemmer. 
Forventer samtaler med nye ansøgere i uge 40. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

 
Pkt. 4 
Indkomne 
forslag 

 
Forslag 1. 
”Forslag om etablering af cykel- og knallertskure.” 
Per Vilhelmsen 
Frydenhøjparken 75 

 

Forslaget blev nedstemt med 22 nej-stemmer mod 18 ja-stemmer. 
 
Forslag 2. 
”Forslag om opsætning af trådhegn mellem boldbane og P-plads på 1. P-plads.” 
Per Vilhelmsen 
Frydenhøjparken 75 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
Der var af BS indhentet tilbud. Hvis beløbsgrænsen på kr. 50.000. 
overstiges, skal der afholdes ny afstemning. 



 

   

 
Forslag 3. 
”Forslag om afsætning af et beløb til afholdelse af 30 års jubilæum.” 
Betina W. Jønsson 
Frydenhøjparken 55 
 

Forslaget blev nedstemt 
 

 
Pkt. 5 
Godkendelse af 
budget for 2008  
 

 
KS orienterede om budgettet for 2008. 
Varmebudgettet: Der kommer en lille stigning i brugerbetaling. 
Vandbudgettet: Da vandafgiften stiger, vil der komme en lille 
stigning i brugerbetaling.  
 
Ved skriftlig afstemning blev resultatet flg.: 
 
Ja-stemmer:    31 
Nej-stemmer:     9 
 
Budget 2008 godkendt. 
 

 
Pkt. 6 
Regnskab 2006 
 

 
KS orienterede om det godkendte regnskab for 2006, som udviser 
et lille overskud. 

 
Pkt. 7 + 8 
 

 
Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant. 
Punkterne bortfalder 
 

 
Pkt. 9 
Eventuelt  
 

 
Ved spørgsmål til det på generalforsamlingen godkendte forslag 
om udskiftning af nøgler til containere, kunne der svares at dette 
var sat i gang. 1. nøgle betales over driftskontoen. 
 

 

 
Mødet sluttede med at KS takkede for et godt møde og god ro og orden. 


