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Dagsorden Emne Notat/Beslutning 

Pkt. 1. Gensidig orientering 
 

Bestyrelsen orienterede indbyrdes om forskellige 
forhold. 
 

Pkt. 2. Varmemålere/aflæsning Efter aftale med bestyrelsen står firmaet Ista for de 
fremtidige aflæsninger af vand og varmeforbrug. Ista 
udsender skrivelser, hvor de varsler 
aflæsningstidspunkterne hos de enkelte beboere. 
Der blev orienteret om en verserende sag i forbindelse 
med tidligere vand og varmeforbrug. 
 

Pkt. 3. Rottesikring 
 

Bestyrelsen har iværksat et forsøg med rottesikring. 
Repræsentanter fra bestyrelsen har d. 21.04.2010 
afholdt et møde med Hvidovre Kommune v/Marie 
Ambye og Lars Jørgensen. Der blev her aftalt en 
handlingsplan for rottesikring i Frydenhøjparken. Der 
vil i den forbindelse blive indhenter nogle tilbud på et 
specifikt forslag til rottesikring der hvor det er 
nødvendigt. 
 

Pkt. 4. Renovation Henstillingen om parkeringsforbud i dagtimerne ved 
contanier-gården på 1. p-plads bliver desværre ikke 
efterlevet. Dette har bl.a. betydet at renovationsfirmaet 
har måtte køre forgæves. Dette er uholdbart og der vil 
derfor blive opsat parkeringsbøjler for at sikre at det er 
muligt at komme af med affaldet. 
 

Pkt. 5. Nye Opskrivningsregler 
 

I forbindelse med de nye kommende opskrivnings-
regler skal der ske en tilpasning af vedtægterne, som 
skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 
 

Pkt. 6. Generalforsamling 
 

Datoer og varsler blev gennemgået. 

Pkt. 7. Styning af træer 
 

Der tages kontakt til gartnerfirma om iværksættelse af 
styning af træer i Frydenhøjparken. 
 

Pkt. 8. Lukning af sti 
 

Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt et møde 
med Teknisk Forvaltning i Hvidovre Kommune i for-
bindelse med lukning/nedlæggelse af trappe ved sti. 
Med baggrund i ny afstemning for de berørte beboere 
hvor flertallet 65,5 % fortsat ønsker en lukning i den 
berørte ende, vil bestyrelsen fastholde beslutningen 
forudsat, at Hvidovre Kommune giver en dispensation 
for Planloven.  
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Pkt. 9. Asfaltering af huller i 
Frydenhøjparken 
 

2 tilbud blev gennemgået og der blev truffet beslutning 
om at vælge det billigste og iværksætte arbejdet med 
det samme. Det besluttedes ligeledes at fjerne de gule 
striber på parkeringspladser, som ikke længere var 
gældende. 
 

Pkt. 10. Ny datoer for møde med Dan-
Ejendomme 
 

Dan-Ejendomme A/S indkaldes til møde med 
bestyrelsen torsdag d. 20.05.2010 
Kl. 17.30 
 

Pkt. 11. Evt. 
 

Gennemgang af legepladser, udskiftning af sand samt 
oprydning ved den nedlagte pavillon. 
 

 
 


