
 

 

Referat  
fra 

Bestyrelsesmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 26. februar 2013 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. 
Gennemgang af tilbud på 
asfaltering 

Tilbuddet blev gennemgået. Inden arbejdet iværksættes afventes regeringen 
udspil m.h.t. tilskud til iværksættelse af vedligeholdelsesarbejder. Endelig 
beslutning i løbet af foråret. 

Punkt 2 
Opfølgning af igangværende 
sager herunder: belysning, UR 
afstemning, containergårde, 
skimmelsvamp, vaskemaskiner 
ved ungdomsboliger. m.m. 

Det planlagte arbejde vedr. ændring af udeareal iværksættes hurtigst muligt. Der 
afventer tilbud fra Skelskør gartnerfirma. Der indhentes tilbud fra Holm´s VVS på 
etablering af vaskemaskiner i forbindelse med ungdomsboligerne. Mulighederne 
for at forbedre belysningen i parklamperne undersøges.  Konsulent skal 
udarbejde indretningen af containergården og område til jordaffald med henblik 
på at omlægge affaldsordningen i Frydenhøjparken. Det undersøges nærmere om 
der kan være opstået skimmelsvamp i en af boligerne i Frydenhøjparken. 
Der opsættes skilte med et tydeligt forbud i mod at køre på knallert i 
Frydenhøjparken. Efter UR afstemningen ønsker bestyrelsen at få tilladelser og 
vaccinationer af tilladte dyr, opdateret således at de pågældende dyreejere skal 
have nyregistreret deres dyr med tydelig angivelse af race/blanding samt billede 
legitimation. 

Punkt 3. 
Arrangement for børn og 
voksne til sommer 

Der arrangeres en sommeraktivitet for børn med deltagelse af voksne i maj/juni 
måned 2013. Der arrangeres tillige en arbejdsdag for alle med fokus på 
vedligeholdelse af legepladser og udearealer. 

Punkt 4. 
Indkomne punkter fra 
bestyrelsesmedlemmerne, 
herunder renovation og 
opfølgning på mødet med 
Hvidovre Kommune 

Afhentning af renovation blev drøftet.  Mødet med Flemming Bølling fra Hvidovre 
Kommune viste at Frydenhøjparken sagtens kan ændre på den nuværende 
affaldsordning. Der arbejdes derfor videre på projektet, som tidligere er blevet 
introduceret for beboerne. 
Hårde hvidvarer ønskes registreret og arkiveret i de enkelte lejemål. Dette 
arbejde er igangsat men ufuldstændigt og derfor hyres en konsulent udefra til at 
registrere hvidevarerne i de enkelte lejemål. Beboerne varsles i god tid inden 
registreringen. 

Punkt 5. 
Indkøb af kopimaskine 

Bestyrelsen beslutte at anskaffe en ny kopimaskine, der er i stand til at trykke 
nyhedsbreve, foto dokumentation og almindelig  kopiering i den nødvendige 
kvalitet. Der tages hensyn til kopiafgifter, udskiftning af farvepatroner og 
lignende. 

Punkt 6. 
Evt. 

Der rykkes for regnskabet for 2012. Bestyrelsen udarbejder et svar vedr. 
vand/varmeregnskabet til berørt beboer. 

 


