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Referat  
fra 

Afdelingsmøde  i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 
 i Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 
 
Beboere: 37 husstande (Repræsenterer 74 stemmer) 

Deltagerprocent 29% 
 

Bestyrelsen: Michel Bryde (MB), Annette Waldorf (AW), Kenneth Larsen (KL), 
Clarisse Sternberg (CS), Kaj Stauning (KS) 
 

Administrationen: Fra Dan-Ejendomme A/S (har skiftet navn til DEAS): 

Iben Koch (IK), Jan Hansen (JH), Gregers Andersen (GA) 
 
 
Velkomst ved Formanden. 
 

Pkt. 1 
Godkendelse af 
Forretningsorden 

Forretningsordenen godkendt. 

Pkt. 2 
Valg af dirigent, 
referent og 
stemmetællere 

Dirigent:  Iben Koch              
Referent: Kaj Stauning              
Stemmetællere: Jan Hansen, Gregers Andersen    

Pkt. 3 
Årsberetning fra 
bestyrelsen 
 

Michel Bryde forelagde bestyrelsens beretning for perioden siden 
Generalforsamlingen i juni måned. 

Beretningen er vedlagt som Bilag 1. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 4 
Indkomne forslag 
 

 

Der var indkommet 2 forslag til behandling på afdelingemødet. 
 
Forslag 1: Nyt Husdyrreglement . 
Forslaget,som fremgår af Bilag 2., er udarbejdet af: 
• Jeanett Bille, Fry.61 
• Anita Danielsen, Fry.51 
• Merete Pedersen, Fry.159 
• Nynne Johansen, Fry.35 
 
Efter en del debat som især var koncentreret omkring antallet af 
husdyr, og mulighederne for at håndhæve reglementet, blev der 
foretaget en vejledende afstemning blandt de fremmødte. 



   

 

 
Vejledende  afstemning om 2 husdyr pr. husstand: 
For  stemte: 30 
Imod  stemte: 36 
 
Alle var enige om at der bør ske en generel opstramning af reglerne. 
 
Et overvældende flertal af forsamlingen (64 mod 1) tilsluttede sig at 
forslaget sendes til urafstemning. 
 
 
Forslag 2: Forslaget handlede om, at A/B Frydenhøjp arken giver 
mulighed for at finansiere projekter (i lighed med køkkenud-
skiftning) der forbedrer og øger trivslen i ansøger s lejemål. 
Beløbsstørrelsen fastsættes til max. 75.000 kr. Bel øbet afvikles 
efter nærmere aftale. 
 
Afstemningsresultet: 
For  forslaget stemte : 22 
Mod  forslaget stemte: 34 
 
Forslaget blev forkastet. 
 
 

Pkt. 5 
Godkendelse af 
budget for 2013 

 
Jan Hansen, Dan-Ejendomme fremlagde budgetforslaget for 2013. 
Af kommentarer til de budgetterede stigninger kan nævnes i tilfældig 
rækkefølge: 
 
Konto Stigning Primære årsag 
106 Ejendomsskatter 10% Politisk bestemt. Hv. 

Kommune 
109 Renovation 18% Politisk bestemt. Hv. 

Kommune 
110 Forsikring 24% Alm.prisstigninger 

 
114 Renholdelse 15% Afløser for Ejendomsfunktio-

nær. 
115 Drift og vedlige-
holdelse 

64% Omlægning af posteringer. 

116 Planlagt vedl. og 
Udskiftninger 

1.144.000 kr. Store anlægsarbejder 

133 Afvikling af tid-
ligere års underskud 

49% Der er kommet yderligere 
underskud på 34.100 kr. for 
2011. 

 
På Langtidsbudgettet blev hovedposterne gennemgået. 
 
Efter gennemgangen blev der stillet en række opklarende spørgsmål 
fra en række deltagere. Blandt andet posten vedr. området ved 
Frydenhøjparen 29 – 45, hvor der i langtidsbudgettet var regnet med 



   

 

at bruge 450.000 kr. i 2013. 
 
Efter en længere meningsudveksling om denne post, bad dirigenten 
om en tilkendegivelse fra forsamlingen om, hvorvidt denne post skulle 
fjernes fra budgettet. 
 
 
16 stemte for at bibeholde  de 450.000 kr i budgettet. 
37 stemte for at beløbet fjernes  fra budgettet. 
21 undlod at stemme. 
 
Beløbet på 450.000 kr. fjernes fra Budgettet for 20 13. 
 
Herefter blev budgettet for 2013, med ovennævnte ændring, 
vedtaget. 
 

Pkt.6 
Orientering om 
det godkendte 
årsregnskab for 
2011  
 

Jan Hansen, Dan-Ejendomme orienterede om det godkendte 
regnskab for 2011. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 

Pkt. 7 

Valg af bestyrel-
sesmedlemmer 

Udgår 

Pkt. 8 
Valg af supple-
anter 

Udgår 

Pkt. 9  
Eventuelt 
 

Under dette punkt faldt nogle bemærkninger som er gengivet 
nedenfor i stikordsform. 
 

• Aftenåbning 
• Indbrud i biler 
• Skiltning med ”Privat område” 

 
Der faldt ligeledes en bemærkning fra en beboer, som gik ud på, at 
der er stor forskel på Generalforsamlingen og Afdelingsmødet. En del 
af de forslag der er bragt op på Generalforsamlingen henhører under 
Afdelingsmødets kompetence. Opfordringen gik på, at Bestyrelsen og 
Administrationen fremover er mere opmærksom på dette forhold. 
 
Bestyrelsen noterede sig bemærkningerne og lovede at undersøge 
mulighederne. 
 

 
Mødet sluttede kl. 21:15 og dirigenten takkede for god ro og orden, og en god debat. 
 

Michel Bryde Iben Koch Kaj Stauning 
Formand Dirigent Referent 



   

 
Bilag 1. 

Bestyrelsens beretning til Afdelingsmødet 

Den 25. September 2012 

 
Bestyrelsen har i forlængelse af sidste 
generalforsamling i juni måned 2012 afviklet ferie 
for de enkelte medlemmer. Der er udskiftet i 
organisationsbestyrelsen således at Annette 
Waldorf igen befinder sig i bestyrelsesarbejdet. De 
øvrige bestyrelsesmedlemmer er fortsat de 
samme. 
 
Møderækken er opstartet i august og her har 
omdrejningspunktet koncentreret sig om vores 
økonomi. Der skulle udfærdiges et budget for 
næste år. Vi vidste på forhånd at der ville blive 
tale om nogle svære overvejelser og  en kommen-
de huslejestigning. 
 
Som tidligere udmeldt pr. nyhedsbrev, er der jo 
omkostninger udefra som vi ikke har nogen 
indflydelse på, som f.eks. ejendomsskatter, 
renovation, vand og varme fra Avedøreværket.  Vi 
havde som udgangspunkt en lang række ønsker og 
vurderinger til forbedringer for Frydenhøjparken. 
Her kan bl.a. nævnes bedre bemanding, da vi 
synes at Frydenhøjparken er et alt for stort 
område til blot en person. En opfattelse som vi 
også ved deles af beboerne. Vi har udendørs om-
råder som kræver særlig vedligeholdelse, vi har 
asfalt som skal forbedres, vi har legepladser som 
skal istandsættes og der er store 
vedligeholdelsesudgifter til hårde hvidvarer, 
rottebekæmpelse, tab ved fraflytninger med mere. 
 
Der har virkelig været arbejdet hårdt med disse tal 
og det meste blev indregnet i det første forslag 
som vi udarbejdede sammen med administra-
tionen (som har ændret navn fra Dan-Ejendomme 
A/S - til  DEAS A/S) Dette ville udløse en kraftig 
huslejestigning. Herefter skete der en grundig 
vurdering af, hvad kan udsættes og var der noget 
der helt kunne fjernes på eksempelvis vores 
langtidsbudget, men også på den daglige drift. 
Men alt dette skal ses i lyset af, at der kan være 
stor fornuft i at investere i fremtiden ved f.eks. 
flere vedligeholdelsesfrie områder frem for at vi 
bliver ved med at smide gode penge efter dårlige. 
Men opgaven var også at finde smertegrænsen for, 
hvor meget kan vi klare i huslejestigninger i disse 
pressede tider. 
Desværre var alle de fornuftige tiltag i det første 
budgetudkast alt for vidtgående og ville medføre 
huslejestigninger i størrelsesorden på 600 - til 800 
kr. for henholdsvis 3 - 4 og 5 rums lejligheder. Vi 
måtte derfor skære dybt i investeringerne og det 
mest synlige af dette var, at vi desværre i første 
omgang måtte fjerne den ekstra bemanding. 

 
Det pålægger os beboere, at vi selv engagerer os i 
at være medvirkende til at udearealerne bliver 
taget under kærlig behandling når det er 
nødvendigt. Bestyrelsen vil forsøge igen ved næste 
års budget at få indregnet ekstra bemanding 
ligesom der arbejdes videre med at nedbringe 
udgifterne til renovation. 
 
Mange beboere vil få en samlet tilbagebetaling på 
vand og varme. Det medfører at á-conto 
indbetalingerne til vand og varme for næste år, 
nedsættes til et niveau der matcher den reelle 
udgift for det forgangne år. Det betyder for langt 
de fleste at den samlede boligudgift inklusiv á-
conto vand og varme vil medføre en noget mindre 
huslejestigning. Hvis vi sammenligner os med 
Stationsbyens husleje så ligger vi bestemt på et 
billigere niveau. 
 
Der er dog ingen tvivl om, at vi må og skal indstille 
os på at huslejeniveauet også fremover vil blive 
ved med at stige. Det er kun et spørgsmål om hvor 
meget. Det er derfor vigtigt endnu en gang at 
pointere at vi selv er medvirkende til hvor meget 
vores egen andel af huslejestigning, skal fylde i 
fremtiden. Derfor har bestyrelsen den forventning 
(underforstået krav) at alle beboere i 
Frydenhøjparken, der fysisk er i stand til det, 
aktivt deltager i 2 arbejdsdage om året. Og der 
skal herfra lyde endnu en opfordring til beboerne 
om, at skulle man ligge inde med gode idéer til at 
mindske vedligeholdelsen eller effektivisere nogle 
bestemte arbejdsgange, så hører bestyrelsen 
meget gerne fra Jer. 
Og der skal herfra lyde endnu en opfordring til 
beboerne om, at skulle man ligge inde med gode 
idéer til at mindske vedligeholdelsen eller effek-
tivisere nogle bestemte arbejdsgange, så hører 
bestyrelsen meget gerne fra Jer. 
 
Der har også været tid til at gennemdrøfte 
indkomne forslag til afdelingsmødet. Bestyrelsen 
sætter stor pris på det store arbejde der er udført i 
forbindelse med forslag til ændring af husdyrreg-
lementet. Forslaget skal behandles på afdelings-
mødet og derefter sendes til urafstemning i hele 
Frydenhøjparken. 
Bestyrelsen finder denne urafstemning så vigtig, at 
beboerne også får mulighed for, igennem afstem-
ningen at udtrykke deres generelle synspunkt på 
husdyrhold i Frydenhøjparken. 
  

 



   

 
 
Bestyrelsen vil gøre opmærksom på, at vi står over for store udfordringer i fremtiden som skal 
løses. Udfordringer som vi kun i fællesskab kan løse. 
 
Beboerne skal dog vide, at bestyrelsen tager sine arbejdsopgaver meget alvorligt. 
Frydenhøjparken er på mange måder et smørhul at bo i, og det er bestyrelsens helt klare mål, 
at dette skal fortsætte i mange mange år. Men bestyrelsen kan ikke gøre det uden opbakning 
fra Frydenhøjparkens beboere.  Så det er bestyrelsens håb, at alle vil deltage aktivt og 
konstruktivt i at bevare de gode boligforhold og styrke et engageret aktivt fællesskab. 
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Bilag 2. 

Forslag til nyt Husdyrreglement 
 
Nedenstående regler for de beboere der anskaffer et husdyr. 
Tilladelse til at holde husdyr udstedes ved henvendelse til Ejendomskontoret i Frydenhøjparken 23 A 
eller til Dan-Ejendomme a/s Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup.  
Tilladelsen træder først i kraft, når boligselskabet har modtaget en underskrevet erklæring om, at 
husstanden holder husdyr, og er bekendt med de regler der er anført i det gældende husdyrreglement.  
 
Tilladelsen omfatter hund eller kat, og er kun gældende for det registrerede dyr. Der vil i almindelighed 
ikke blive givet tilladelse til at holde andre former for husdyr. Bevis for at dyret er forsikret, skal på 
forlangende forevises for AB Frydenhøjparken. 
 
§ 1 Der kan gives tilladelse til at holde max. to husdyr pr. husstand. Med husdyr menes kat eller hund. 

Der vil være et månedligt gebyr på kr. 20,- pr husstand1 
 
§ 2 Ejeren af husdyr har pligt til at erstatte de skader, et dyr eventuelt forvolder.  

Bevis for at dyret er forsikret og vaccineret, skal på forlangende forevises boligselskabet. 
 
§ 3 Ejeren af et husdyr har pligt til at erstatte de skader, dyret eventuelt forvolder.  

Bevis for at dyret er forsikret, skal på forlangende forevises boligselskabet. 
 
§ 4 Hunde skal være afrettede, således at ejeren/ledsageren har det fulde herredømme over dyret.  
 
§ 5 Inden for Frydenhøjparkens område skal husdyret føres i kort snor og det må kun føres af personer, der 

har fuldt herredømme over dyret.  
 
§ 6 Ejeren af et husdyr har pligt til at træffe de foranstaltninger, der efter forholdene må anses for  
                        nødvendige, for at dyret ikke forvolder skade på personer eller ting.  
  
§ 7 Et husdyr må ikke forurene veje, fortove, stier, sandkasser, haver eller fælles arealer i 

Frydenhøjparken. Efterladenskaber fra et husdyr skal omgående fjernes af dyrets ejer.  
 
§ 8 Ejere af husdyr har pligt til at forhindre, at de omkringboende generes af lugt fra ekskrementer o.lign.  
                        fra gårdhaver henholdsvis terrasser.  
 
§ 9 Husdyr må ikke forstyrre øvrige beboere ved støjende adfærd. Husdyr skal derfor holdes på en sådan 

måde, at de ikke er til gene for andre. (alle typer af husdyr) 
 
§ 10 Overtrædes ovenstående regler, trods påmindelse, vil tilladelsen til at holde husdyr blive inddraget, og  
 samtidig vil dyret blive krævet fjernet fra bebyggelsen.  
 
§ 11 Der gælder de samme regler for dine gæster med hund som for dig. Det er dit ansvar, at dine gæster 

overholder reglerne. Reglerne gælder også ved pasning af andres husdyr. 
 
§ 12 Pasning af andres husdyr, udover de to tilladte husdyr, må kun ske for en periode, dog max 3 uger.  
 
 
§ 13 Såfremt tilladelsen inddrages, og beboeren stadig holder husdyr, vil dette blive betragtet som en 

misligholdelse af lejekontrakten, og lejemålet vil blive ophævet i henhold til lejelovens § 93.  
 
 

                                                           
1
 Det månedlige gebyr skal dække udgifter til hømhømposer og opsætning af skraldespande.  

Gebyret betales månedligt over huslejen. 
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§ 12 Følgende hunderacer samt blandinger heraf, er ikke tilladt i Frydenhøjparken: 

 
1)  Pitbull terrier 
2)  Tosa inu 
3)  Amerikansk staffordshire terrier 
4)  Fila brasileiro 
5)  Dogo argentino 
6)  Amerikansk bulldog 
7)  Boerboel 
8)  Kangal 
9)  Centralasiatisk ovtcharka 
10) Kaukasisk ovtcharka 
11) Sydrussisk ovtcharka 
12) Tornjak  
13) Sarplaninac 

Det er endvidere forbudt at avle krydsninger, hvori en eller flere af disse hunderacer 
indgår. 

De beboere, som har registreret en af ovennævnte hunderacer på Ejendomskontoret 
inden xxxx, vil dog få dispensation i resten af hundens levetid. 

Regler om forbudte hunderacer følger den almene danske lovgivning som er 
bekendtgjort af Justitsministeriet 

 

 

 

TIL DIG DER HAR KAT: 
 
 

1) Katte registreres på ejendomskontoret, under samme regler som hunde. 
 
2) Det er dit ansvar, at din kat på alle måder forbliver i din bolig eller i din egen have. Alternativt 
skal katten holdes i snor. 
 
3) Skulle uheldet være ude, er det på eget ansvar, og du skal som ejer dække evt. skader forvoldt 
hos andre. 
 
4) Du er velkommen til at gå med din kat i snor, bare du husker at samle op efter den. Hømhøm 
poser udleveres 
 
 


