
 

Referat 
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
tirsdag den 19. februar 2008 kl. 18:15 

i pavillonen ved materielgården, Frydenhøjparken 23 A 
 
Til stede: Michel Bryde, Jan Waldorf, Bo Svensson, June Hansen Kort, 
                 Bodil Larsen samt Poul Erik under Pkt. 1 
                  
Fraværende: Kaj Stauning, Nina Thøgersen   
 
Referent: Michel Bryde       
 
 
 
Pkt. 1 
Daglig drift 

 
Poul-Erik orienterede om igangværende arbejder, skader på skjulte 
rør og selvrisiko ved forsikringssager. Poul-Erik orienterede 
endvidere om problemer med at komme af med affaldsprodukter 
såsom; dæk og fliser som blev smidt i containergården. Poul-Erik 
berørte ligeledes problematikken med rengøring af trapperne i 
ungdomsboligerne. Poul-Erik forlod herefter mødet. 
 

 
Pkt. 2 
Konstituering af 
bestyrelse 
 

 
På baggrund af Kaj Staunings nuværende arbejdssituation og 
ønsket om at ændre status fra formand til menigt medlem af 
bestyrelsen, blev det enstemmigt besluttet at Michel overtager 
posten som formand og Jan bliver næstformand. Bestyrelsen var 
glad for at Kaj har valgt at blive i bestyrelsen, da han besidder en 
masse kompetencer i kraft af hans store viden og lange virke i 
bestyrelsens arbejde. 
 

 
Pkt. 3 
P. pladser 
 

 
I forbindelse med tidligere henvendelser fra beboere omkring 
optagede parkeringspladser af arbejdsrelaterede biler, blev 
situationen gennemdrøftet. Politiet har bl.a. oplyst at det er ulovligt 
at parkere køretøjer over 3500 kg. I det kommende nyhedsbrev vil 
det blive præciseret at store køretøjer over 3500 kg. Ikke må 
parkeres i Frydenhøjparken. Da der er et stigende antal parkeret 
arbejds biler og derved et faldende antal P. pladser til rådighed for 
beboerne vil bestyrelsen i første omgang i det kommende 
nyhedsbrev, opfordre alle der har arbejds biler og som benytter 
p. pladserne i Frydenhøjparken til at parkere således at de er til 
mindst mulig gene for de almindelige personbiler. 
 

 
Pkt. 5 
Fordeling af 
ansvarsområder 

 
Punktet blev udsat da det er formålstjenstligt at administrationen er 
med til at behandle dette punkt. Punktet tages op på næste møde i 
starten af marts måned. Dog kom der under dette punkt et tilbud 

   



 

   

 fra Bodil der igen tilbød at yde forskellige opgaver såsom skrivning 
af referater. Dette blev hilst velkomment af den øvrige bestyrelse. 
Bodil vil derfor fremover skrive disse referater i det omfang, hvor 
hun deltager på møderne. 
 

 
Pkt. 6 
Status på 
ventelister 
 

 
Arbejdet med ventelisterne er nu tilendebragt. Ventelisterne er 
blevet gennemgået af Kaj og Michel. De vil derfor blive videresendt 
til den øvrige bestyrelse til udtalelse og efterfølgende til 
administrationsselskabet. 
 

 
Pkt. 7 
Container- 
pladsen 
 

 
Da det tidligere er blevet besluttet på en general forsamling at 
nøglerne til containergårdene skulle udskiftes, bliver der nu 
indhentet flere tilbud. 
 

 
Pkt. 8 
Eventuelt  
 

 
Intern sag 
 

 
Pkt. 9 
Næste møde 
 

 
Næste møde: 18. marts kl. 18:30 
 

 


