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Referat  

fra 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 16. Februar 2012 kl. 18:00 

i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 

 
Tilstede: Clarisse Sternberg (CS); Carsten Hansen (CH); Kenneth Larsen (KL); Michel Bryde (MB); 

Kaj Stauning (KS); 

 

Fraværende: Carsten Hansen forlod mødet efter punkt 2. 

 

Dan-Ejendomme: 

 

Gregers Andersen (GA) 

Referent:  Kenneth Larsen (KL) 

 

 

Punkt 1. 

Hvordan skal vi forholde os til at 

porten til materialegården ofte er 

spærret af biler (i denne uge er det 

sket 4 gange) 

Parkering forbudt skilte fjernes foran vaskeplads indtil næste beboermøde, hvor der så 

skal tages stilling til om hvorvidt vaskepladsen evt. skal fjernes. 

Parkering foran porten til materielgåden skal opretholdes, da Abbas skal kunne komme 

ud og salte mm. 

Der bliver undersøgt priser på installering af bomme foran porten til materielgården. 

 

Punkt 2. 

Husordens sag. (misbrug af el) 

Der bliver ikke gjort noget fra bestyrelsens side da det er en orientering fra DONG. 

GA, laver en skrivelse til beboeren, samt en orientering til DONG herom. 

 

Punkt 3. 

Hvilke initiativer og beslutninger 

skal der foretages i forbindelse 

med Beboerklagenævnet 

afgørelser. 

Der bliver fra bestyrelsens side ikke gjort indsigelser til nogle af beboerklagenævnets 

afgørelser. 

 

Vedr. restance til A/B Frydenhøjparken kan der laves følgende tilbagebetalings ordninger. 

Fra kr. 0,00 – 1500,00 kan der laves en tilbagebetaling på max 3 måneder. 

Fra kr. 1.500,00 – 6.000,00 kan der laves en tilbagebetaling på max 6 måneder. 

Fra kr. 6.000,00 og op, kan der laves en tilbagebetaling på max 12 måneder. 

 

Vedr. restance til beboere, tilbagebetales disse beløb så snart klagefrist til beboerklage-

nævnet er overstået. 

 

Punkt 4. 

Hvordan vil vi fremadrettet 

forholde os til restancer både i 

forbindelse med afregning af vand 

og varmeregnskab samt 

huslejerestancer. 

 

Grundet sagen fra punkt 3, vil der først tages stilling til dette punkt på et senere tids-

punkt. 

Punkt 5. 

Evt. 

Der laves ekstra kontrol på vand samt varmemålere hos de beboere som har gjort 

indsigelser til vand/varmeregnskabet 2010/11. 

Der skal altid aflæses målere ved flytning/indflytning af lejligheder. Skal udføres af 

Ejendomskontoret eller ISTA. 

Der skal undersøges muligheder for installering af separat målere i ungdoms boliger, 

Karsten og Abbas fra ejendomskontoret indkaldes til næste bestyrelsesmøde for at drøfte 

dette. 

 


