
 

   

Referat 

fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

tirsdag den 7. august 2007 kl. 18:30 

i pavillonen ved materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 
Til stede: Kaj Stauning, Carsten Hansen, Michel Bryde, Jan Waldorf, June Hansen Kort, 
                 Nina Thøgersen         
                  
Fraværende: Bodil Larsen 
 
 

 
Pkt. 1 

Referat fra 
forrige møde 
 

 
Dette mangler. Det var Flemming Lind, der var referent. 

 

 
Pkt. 2 

Konstituering af 
bestyrelsen 

 
Formand:             Kaj Stauning  
Næstformand:      Michel Bryde 
Kasserer/sekr.:     June Hansen Kort 
 

 
Pkt. 3 

Meddelelser 

 
Brev fra tidligere funktionær Bent Kyrdal. Stiller sig til rådighed som 
afløser til vi får ansat en ny ejendomsfunktionær. 
Husdyrtilladelse i Fry. 53 er inddraget. 
 

 
Pkt. 4 

Løbende sager 
og aktiviteter 

 
4.1 

Poul-Erik er i øjeblikket alene, da Jan har ferie. Jan kommer tilbage 
og er her hele september ud. CH slår græsset efter behov. KS, MB 
og CH deles om morgenåbningen. BL har tilbudt at bogføre, er i 
øjeblikket på ferie. 
JW foreslår, at der mailes mere bestyrelsen imellem, når der sker 
ændringer i Frydenhøjparken. 
Ang. jobsamtaler, evt. flere bestyrelsesmedlemmer deltager. 
Bestyrelsen prioriterer, hvad der vægtes mest ang. kontor-
/udearbejde. I stedet for at bogføre alle regninger, kan der bruges 
konvolutløsning. Godkende og lægge i konvolut til Adm. 
Gennemgang af stillingsopslag. Efter nogle tilrettelser, blev der 
enighed om ordlyden. Sættes i Søndagsavisen og på nettet 
søndag den 12. august. Samtaler forventes foregå den 28., 29. og 
30. august. 
 
4.2 

KS har meddelt KAB, at bestyrelsen har vedtaget, at projektet skal 
startes op. Have møde med KAB mandag den 13. okt. evt. kl. 
17:00. 



 

   

 
4.3+4.4 

Vand-/varmeafmålingerne er tastet ind. Vi afventer afregning. 
Vores målere er egnet til udvidelse til radioaflæsning. Ved 
fraflytning aflæser synsmanden/Adm. 
 
4.5 

Der er indhentet tilbud på opsætning af metalhegn ved 
græsplæne/pavillon. Dette vil bestyrelsen tænke over. 
 
4.6 

Der er indkommet et forslag om udvidelse af haverne 29-45, så 
buerne inddrages. MB fremlagde forslaget, og vil til næste møde 
indhente nogle oplysninger fra Stationsbyen, som har fået tilladelse 
til at lave lignende udvidelse.  
 

 
Pkt. 5 

Næste møde 
 

 
Næste møde: 4. oktober kl. 18:30. 
 

 
Pkt. 7 

Eventuelt  
 

 
Hvad med julefrokost? Godkendt af alle. 
 
Der er konstateret, at der er opsat en parabol på husmur i haven i 
Fry. 135. 
 
Er alle, der bor i ungdomsboliger, stadig under uddannelse? 
 

 


