
Referat af bestyrelsemødet 
d. 11.01.2011 
Fremmødte: Carsten, Kaj, Clarisse, Kurt og Michel 
Dagsorden:       

1.           Drift    
2.             Gensidig orientering 
3.            Information bestyrelsen imellem (her tænkes på vores aftale om et møde lige før jul!   

           der er spurgt via mail, men ingen har svaret eller i det mindste skrevet, at det ikke 
                         kunne nås.)              

4.             Hvidovre Kommunes fravær på bestyrelsesmøderne 
5.            APV samt trivselsundersøgelse for de ansatte 
6.            Tilfredshedsundersøgelse hos beboerne 
7.             Opfølgning på tidligere beslutninger fra beboermøderne 
8.             Evt. 

 
Drift: 
Kurt Larsen orienterede om driften i Frydenhøjparken. De enkelte punkter blev gennemdrøftet 
og Kurt udsender en statusrapport. Ansættelsesbrev på Karsten ændres og fremsendes til bestyrelsen 
med Cc til Iben. 
 
Gensidig orientering: 
herunder forslag til datoer vedr. styringsdialog med Hvidovre Kommune samt Dan-ejendomme. 
 
Information bestyrelsen imellem (her tænkes på vores aftale om et møde lige før jul! der er 
spurgt via mail, men ingen har svaret eller i det mindste skrevet, at det ikke kunne nås.)   
Emnet blev gennemdrøftet 
 
Hvidovre Kommunes fravær på bestyrelsesmøderne 
Clarisse tager kontakt til Hvidovre Kommune for at få afklaret det manglende fremmøde af de 
udpegede politikere. 
 
APV samt trivselsundersøgelse for de ansatte 
Der blev henvist til at Dan-Ejendomme skal sørge for dette . 
 
Tilfredshedsundersøgelse hos beboerne  
På oplæg fra Michel blev det besluttet snarest at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse  med 
ejendomskontoret. For derigennem at få tilkendegivelser som kan indarbejdes i den fremtidige 
arbejdsform. 
 
Opfølgning på tidligere trufne beslutninger fra beboermøderne. 
Carsten pegede på den udvendige belysning i hans række. 
 
Evt. 
Rottesikringen følges op af ejendomskontoret i uge 43. Ligeledes undersøges om det er nødvendigt 
at opsætte sikringen alle steder og fordele og ulemper ved henholdsvis galvaniseret materiale contra 
rustfrit stål. De nyetablerede vejbump flyttes efter anvisning fra Carsten. Ejendomskontoret skal 
være opmærksom på sne ved dørene når der sker snerydning. Det afklares (evt. skriftligt) om stien 
ved Egevolden skal ryddes af kommunen eller Frydenhøjparken. Meningsudveksling om 
vedligeholdelse af traktor og det hensigtsmæssige i at lease. Dette undersøges nærmere      
referent Michel 


