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Referat 
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 17:30 

i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 
Til stede:  Michel Bryde(MB), Clarisse Sternberg(CS), Kaj Stauning(KS), 

Carsten Hansen(CH), Kenneth Larsen(KL). 
 

Fraværende: 
 

 

Fra Dan-Ejendomme:  Karsten Nielsen(KN), Abbas Ghalkhani(AG) 
  
 
 
Pkt. 1 
Dialog orien-
tering imellem 
bestyrelse, 
Karsten Nielsen 
og Abbas  

KN orienteret omkring en lækage i vores varmesystem. Holms vvs 
har været ude og udbedre skaden. Der var en del henvendelser 
imellem jul og nytår på EDK. KN og CS vil prøve at få et møde i stand 
med kommunen for at få afdækket hvor skellet ligger i mellem 
Frydenhøjparken og Egevolden. KN har haft en dialog med 
postvæsnet vedr. opsætning af postkasser efter, det nye post 
regulativ. Vi skal ikke have opsat postkasser ud til vejen. KN er delvist 
ansat som projektleder i D-E i stedet for Kurt Larsen. 

Pkt. 2 
Godkendelse af 
referat. 
 

Godkendt. 
 

Pkt. 3 
Gensidig 
orientering. 

CS har været til styringsdialogmøde med Hvidovre kommune d. 28/11 
2011 og orienterede lidt omkring mødet. Referat fra mødet vil blive 
udsendt senere. CS sad i en gruppe der drøftede affaldssortering. Og 
CS vil gerne arbejde videre med dette. MB foreslog en tur til Avedøre 
Stationsby for at se hvordan de håndtere deres affald.  
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Pkt. 4 
Nyhedsbrev bl.a. 
indeholdende 
Kenneths forslag 
til forklaring af 
vand- og 
varmeforbrug. 

KL har lavet et udkast til forklaring på hvordan ISTA kommer frem til 
de afregninger som de gør. Dette vil komme i det næste Nyhedsbrev.  
KL og KS forsøger at lave en ”Pixi udgave”. Nyhedsbrevet forventes 
at blive sendt ud i starten af marts.  
 

Pkt. 5 
Gentagende 
overtrædelser af 
husordensregle-
ment ved vaske-
plads. 

MB forelagde, at det stadig er et problem med parkering på 
vaskepladsen. Der blev debatteret frem og tilbage uden en endelig 
konklusion. Problemet vil blive taget op på næste generalforsamling.   
 

Pkt. 6 
 Udvidelse af have 
(ved Kenneth Lar-
sen) 

 
Bestyrelsen besluttede at give tilladelse til, at ansøger kan udbygge 
sin have ifølge den indgået aftale imellem ansøger og bestyrelsen, 
omhandlende størrelse og materialevalg. 
 
(KL deltog ikke under dette punkt) 

Pkt. 7 
Beboerhen-
vendelse / klage. 

De beboerhenvendelser der var modtaget, blev drøftet.  
Formanden vil kontakte D-E som så vil udsende en skrivelse til 
beboeren om at overholde husdyrreglementet.  

 
Resten af punkterne udsat til næste gang. 

 
 
 
Mødet sluttet kl. 20,15 

 


