
 

   

Referat 
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

tirsdag den 29. marts 2011 kl. 17:30 

i pavillonen ved materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 
Til stede: Michel Bryde(MB), Clarisse Sternberg(CS), Kaj Stauning(KS), 
Carsten Hansen(CH), Jeanett Bille(JB). 
 
Fraværende:  
 
Fra EDK: Karsten Nielsen(KN) 
                  
Fra Dan-Ejendomme(DE):  
 
Referent: Carsten Hansen. 
 
 

Pkt. 1 
Orientering og  
dialog med EDK. 

KS refereret til sit varmtvands problem og KN vil 
kontakte Allan Willadsen igen. KN orienteret omkring 
belysningen der skal laves herude og vejbumpene 
vil blive flyttet. Begge dele vil blive udført i løbet af 
uge 13. Der blev orienteret omkring de manglende 
beplantninger. KN orienteret omkring rottesikringen 
og KN og Kenneth Larsen, har været omkring de 
steder hvor der ikke har været mulighed for at 
færdiggøre rottesikringen.  
Der var et ønske om at få opsat skraldespande til 
hunde efterladenskaber, MB vil i samarbejde med 
EDK indhente tilbud på sådanne skraldespande. 
KN indkøber hvid spray maling til de gamle vejbump.  
KN gik kl. 18.40.  

Pkt. 2 
Gensidig orientering / 
Godkendelse af ref.  
fra d. 22/2-2011. 

Der blev snakket lidt frem og tilbage omkring DE og 
varme aflæsninger. MB vil kontakte Iben og Gregers 
fra DE og bede dem deltage på næste BS møde d. 
26/4-2011.  
 

Pkt. 3 
Frydenhøjparken/ 
orientering fra Best. 

BS rundkaster ideer til hinanden og MB vil 
sammenfatte et nyhedsbrev til beboerne. 
CH orienteret omkring vandskade som Allan 
Willadsen(AW) var skyld i. Der vil blive fundet en 
dato til et møde med AW. 

Pkt. 4 
DE håndtering af 
foreningens dokumenter. 

DE kan ikke finde papirerne på traktoren og der 
mangler papirer på mindst en vaskemaskine. 
MB vil følge op det med DE. 
 



 

   

Pkt. 5 
Evaluering af fastelavnsfest. 

Der var stor enighed omkring at det var en succes 
og det bør gentages fremover. Der var ca. 100 der 
deltog denne dag. Der blev desuden snakket om 
hvad der var godt og hvad der var knap så godt, så 
vi kan gøre det endnu bedre næste år. 

Pkt. 6 
Anmodning om et børneudvalg. 

Anmodningen blev godkendt.  
MB vil i første omgang være kontakt person til 
udvalget.  

Pkt. 7 
Vinduer og hoveddøre. 

MB & KS undersøger mulighederne for reparationer 
af vores døre & vinduer.   

Pkt. 8 
Hårde hvidevarer. 

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage omkring 
hvorvidt der kan købes ud ovre det normale eller om 
hårde hvidvare helt skal udskilles fra lejemålet. 
Problemstillingen vil evt. tages op på den 
kommende generalforsamling. 

Pkt. 9 
Ansigtsløftning af legepladser. 

Oplægget vil blive udlagt til børneudvalget. 

Pkt. 10 
Opskrivning på vores venteliste. 

MB vil tage kontakt til DE for en forklaring på hvorfor 
der går flere måneder før der bliver udsendt et 
girokort til dem, som lader sig opskrive til bolig via 
vores hjemmeside. 

Pkt. 11 
Fremtidig vvs partner. 

CH fremlagde et tilbud fra VVS &Taggruppen 
Entreprise.  

Pkt. 12 
Henvendelser fra beboer pr. e-mail 

Taget til efterretning. 

Pkt. 13 
Hunde efterladenskaber. 

Se punkt 1. 

Pkt. 14 
NFB 

Se punkt 3. 

Pkt. 15 
Tilfredsheds undersøgelser. 

MB omdelte et forslag til en tilfredsheds 
undersøgelse. Den øvrige BS vil komme med evt. 
indput til MB hurtigst muligt. 

Pkt. 16 
Evt. 

17/5 2011 Indkaldelse til Generalforsamling 
31/5 2011 Sidste frist for indsendelse af forslag 
7/6 2011 Omdeling af Budget, Regnskab og Forslag 
14/6 2011 Generalforsamling i Fryd.Hallen 
 
NFB skal færdig gøres inden 14 dages til uddeling i 
uge 16.  
 

 
 
 


