



Referat 

fra
Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 27. november 2012 kl. 17:30 
i Pavillonen ved Materielgården, Frydenhøjparken 23 A 



Tilstede  Kaj Stauning (KS); Kenneth Larsen (KL); Clarisse Sternberg(CS);Annette 
Waldorf (AW) Michel Bryde (MB)

Referent: Michel Bryde

Punkt 1.
Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Punkt 2
Gensidig orientering

Der har været iværksat en undersøgelse for at afdække mulighederne for 
etablering af vaskemaskine ved ungdomsboligerne. Prisoverslag blev frem-
lagt. Der Indhentes tilbud på at etablere 4 stk. 

Punkt 3.
Beboerhenvendelser 
herunder dyreudvalget 
og indkaldelse til ekstra-
ordinært afdelingsmøde

Bestyrelsen vil fremsætte et forslag, hvor udgangspunktet er det gamle 
reglement for dyrehold. Ændringen består i at der i teksten ændres således at 
det omhandler 2 dyr i stedet for et. Dette vil blive fremsendt til dyreudvalget. 
Bestyrelsen vil foreslå at vi kun udsender dette til afstemning. Hvis 
arbejdsgruppen ikke ønsker dette må vi aftale med DEAS hvordan og om det 
kan lade sig gøre rent teknisk, at udsende begge forslag til afstemning. 
Bestyrelsen er enige om at det er DEAS der suverænt står for hele 
afstemningsproceduren. Dette kan kun ændres, hvis andet bliver aftalt på det 
ekstraordinære beboermøde. DEAS kontaktes og det DEAS der indkalder til 
det ekstraordinære møde, med dette ene punkt på dagordenen. Dette skal 
koordineres med ledige lokaler på skolen. Det er derfor ikke muligt p.t. at 
fastsætte en dato. Der skal dog være minimum 14 dages varsel. Det er derfor 
ikke sandsynligt at det bliver før januar måned 2013.
Der udarbejdes en skrivelse til beboerne, som oplyser om det videre forløb 
med UR afstemningen.

Punkt 4.
Møde med Egevolden
Clarisse orienterer

Der har været afholdt et konstruktivt møde med formand for afdelingsbestyrel-
sen Ole Hansen Egevolden 180 med repræsentanter for bestyrelse og 
administration - Det skulle afklares hvorledes vi i fællesskab kan renovere 
hegnet imellem Frydenhøjparken og Egevolden. Der arbejdes videre med 
sagen og formand Ole Hansen vil bringe punktet op på næste bestyrelses-
møde i Egevolden. Der indhentes tilbud på asfaltering ved hegn.

Punkt 5.
Gennemgang af 
reglementer

Udsættes til næste møde



Punkt 6.
Indkomne punkter fra 
bestyrelsesmedlemmer

Der blev orienterede om verserende sag. Bestyrelsen ønsker at få afdækket 
de ekstra ordinære udgifter i forbindelse med rennovation (ekstra tømninger).
Jan Hansen fra DEAS kontaktes med henblik på at undersøge, hvorledes der 
kan skaffes midler til at iværksætte forsøgsordningen med renovationen. bede 
Jan om at undersøge om 70.000 kan finanseres. Der opsættes skilte ved ind-
faldsstierne til Frydenhøjparken, der angiver at knallertkørsel er forbudt.
Bestyrelsen peger på at det er nødvendigt at påtale manglende vedligehol-
delse

Punkt 7.
Evt.

på næste møde drøftes vedligeholdelse af overdækning - nye indflyttere
skal bekendtgøres med hvad de precist overtager - Bestyrelsen svarer beboer 
i aktuel sag.  næste møde er d. 15 - kl. 17.30 januar - ekstra ordinær afd.møde 
afhængig af Seas 


