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Referat  

fra 

Generalforsamling i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Tirsdag den 25. juni 2013 kl. 19:00 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 
Beboere 36 husstande 

 

Bestyrelsen Michel Bryde, Clarisse Sternberg, Kaj Stauning, Kenneth Larsen 
Annette Waldorf 
 

Administrationen Jan Hansen, Gregers Andersen (begge fra UBSBolig) 

 
 

Velkomst ved Michel Bryde. 
 

Pkt. 1 
Godkendelse af 
Forretningsorden 

Forretningsordenen godkendt. 

Pkt. 2 
Valg af dirigent, 
referent og 
stemmetællere 
 

Dirigent:               Jan Hansen, UBSBolig 
Referent:              Kaj Stauning, Fryd.215 
Stemmetællere:   Jan Hansen; Gregers Andersen; begge UBSBolig 

Pkt. 3 
Aflæggelse af 
bestyrelsens 
årsberetning, 
herunder om 
forretnings-
førelsen for det 
senest forløbne 
år. 

Gennemgang af Årsberetning ved Michel Bryde. 
Beretningen er vedhæftet som bilag 1. 

Fra debatten vedr. beretningen nævnes i stikordsform og tilfældig 
rækkefølge: 

 Affald kastes over hegnet til containergården 

 Åbningstider i containergården efterlyses 

 Åbningstider 2 gange pr. uge morgen og aften 

 Tilstandsrapport under udarbejdelse. 

 Omfatter bl.a. døre, vinduer, kloaker m.m. 

 Kommentarer til støj og larm fra legende børn 

 Arbejdsweekend bør ligge tidligere f.eks. i maj eller 
begyndelsen af juni, samt detaljer om hvad der skal ske på 
dagen 

 Debat om husdyrreglement og omtale af sag hos Hv.Kom-
munes Beboerklagenævn 

 Efterlysning af hvornår beslutning om etableringen af trafik-
generne er truffet. 

 
 
Beretning blev enstemmigt godkendt. 
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Pkt. 4 
Endelig godken-
delse af årsregn-
skab for 2012 
med tilhørende 
revisionsberet-
ning. 

Gennemgang af Organisationens Årsregnskab for 2012 ved Jan 
Hansen. 
 

Gennemgang af Afdelingens Årsregnskab for 2012 ved Jan Hansen. 
De samlede udgifter for 2012 beløb sig til kr. 8.046.425 
For året 2012 blev driftsunderskuddet på kr. 282.379, og dermed er 
det opsamlede driftsunderskud for afdelingen vokset til kr.751.876. 
 

 Bo Svensson, Fryd.71 opfordrede til at administration og 
bestyrelse undersøgte mulighederne for en bedre forrentning 
af organisationens portefølje. 

 Per Vilhelmsen, Fryd.75 opfordrede til at bestyrelsen under-
søgte VVS-udgifterne på konto 115. De udgør pt. ca. 56 % af 
de samlede udgifter på konto 115. 

 
Årsregnskab for 2012 for hhv. organisation og afdeling blev enstem-
migt godkendt. 
 

Pkt. 5 
Forelæggelse af 
budget for 2014. 

Gennemgang af Budget for 2014 ved Jan Hansen. 
 
Budget for 2014 blev enstemmigt godkendt. 
 

Pkt. 6 
Behandling af 
eventuelt ind-
komne forslag. 

 

Der var modtaget en række forslag, som reelt hørte til på et 
afdelingsmøde i efteråret, da de alle indebar en større eller mindre 
grad af økonomiske konsekvenser. Forslagene er nævnt nedenfor og 
vil blive taget op på Afdelings møde i september hvor der er 
budgetgodkendelse. 
 
Forslag 1: (Af Pia Jørgensen, Fryd.211) 
Forslag om udskiftning af de tage på skurerne der er gennemtæret. 
 
Forslag 2: (Af Pia Jørgensen, Fryd.211) 
Forslag om skiltning vedr. hunde på boldbanen ved den første p-
plads. 
 
Forslag 3: (Af Morten Mørch, Fryd.47) 
Mulighed for at benytte Pavillonen til beboerarrangementer såsom 
fødselsdage, o. lign. 
 
Bestyrelsen undersøger. 
 
Forslag 4: (Af Merete Pedersen, Fryd.159 med flere.) 
Etablering af træningsområde for hundeejere i den bageste ende af 
Frydenhøjparken. 
 
Forslag 5: (Af Bo Svensson, Fryd.71) 
Fjernelse af vejbump på tilkørselsvejen. 
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Pkt. 7a 

Valg af bestyrel-
sesmedlemmer 

På valg var: 
Michel Bryde, Kaj Stauning, Kenneth Larsen. 

Michel Bryde genopstillede ikke pga. fraflytning. 

 

Følgende opstillede: 

Kaj Stauning, Fryd. 215 

Kenneth Larsen, Fryd. 27 

Bo Ewald, Fryd.59 

 

Da der ikke opstillede flere kandidater blev ovenstående valgt for en 
2-årig periode. 

 

Pkt. 7b 
Valg af person-
lige suppleanter 

Som personlige suppleanter valgtes: 

Thorkild Møller Taagaard, Fryd. 191 (For Kaj Stauning) 

Morten Mørch, Fryd. 49  (For Kenneth Larsen) 

Diana V. Hallein, Fryd. 69 (For Bo Ewald) 
 

Pkt. 8  
Valg af revisor 
 

Bestyrelsen indstillede, at Revisionsfirmaet Deloitte fortsætter. 
Dette blev godkendt af generalforsamlingen. 

Pkt. 9 
Eventuelt  
 

Under dette punkt blev følgende emner berørt: 
 

 Mulighed for udlån af Højtryksspuler og Trailer. 

 Forslag om at der afholdes et arrangement hvor man drøfter 
ønsker og muligheder for aktiviteter for de unge i 
Frydenhøjparken. 
 

 

 
Mødet sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden, og god debat. 
Næstformanden, Clarisse Sternberg, takkede Michel Bryde for en stor og engageret 
indsats og ønskede held og lykke fremover. 
 
 

Michel Bryde Jan Hansen, UBSBolig Kaj Stauning 

Formand Dirigent Referent 
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Bilag 1. 
 

 

Organisationsbestyrelsens beretning 
Juni 2013 

 
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 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.  
Disse ord var den afsluttende del af teksten i bestyrelsen beretning i juni 2012. De er på alle 
måder lige så aktuel i dag, som de var i september sidste år.  
 
Økonomiske udfordringer  
Vi står overfor nogle store udfordringer i de kommende år.  
Udfordringer som vi kun kan løse, hvis beboerne vil tage et medansvar. Et medansvar som 
indebærer, at man aktivt indgår i problemløsningen og enten siger ja til de foreslåede 
investeringer eller i modsat fald indgår i en konstruktiv dialog og kommer med alternative forslag 
til løsninger. Bestyrelsen har på mange fronter taget teten og foreslået og iværksat helt 
nødvendige tiltag. Beboerne har i nogle tilfælde, tidligere valgt, at sige nej til bestyrelsens forslag 
om kommende investeringer, der skulle medføre en reduceret udgift på den daglige drift  
og en styrkelse af de mangeartede opgaveløsninger som vi alle ønsker ejendomskontoret udfører. 
Dette har bl.a. medført at serviceniveauet på nogle områder ikke, har levet op til det som 
bestyrelsen ønsker. Vi kan kun på det kraftigste anbefale at beboerne i Frydenhøjparken, 
fremadrettet vil investere i fremtiden.  
Som tidligere nævnt bliver der i nær fremtid (formodentlig 1. august) iværksat et forsøg med 
begrænset åbningstid i vores containergård. Dette tiltag skulle meget gerne bevirke at vi kan 
nedsætte forbruget af mandskabs-timer til denne opgave. Vi taler her om 1 til 3 timer hver eneste 
dag, hvor Abbas skal rydde op efter os, ligesom vi ser et stigende misbrug af udefra kommende 
personer der benytter vores containergårde. Der henstilles ofte effekter, som vi skal betale ekstra 
for at få fjernet. 
 
Tilstandsrapport  
Bestyrelsen har iværksat en undersøgelse der skal munde ud i en tilstandsrapport. Vi er som 
ansvarlig bestyrelse nød til at få kvalificerede oplysninger om Frydenhøjparkens tilstand for 
derigennem bedre at kunne råde beboerne til nødvendige renoveringsarbejder og investeringer. 
Når vi sammenligner os med vores naboer i Stationsbyen, har vi været meget tilbageholdende 
med renoveringer/forbedringer af bygninger både inden og udendørs. Eksempelvis har man for 
længst udskiftet samtlige hoveddøre, og foretaget forbedringer på samtlige vinduer i 
Stationsbyen. De skal nu i gang med en nødvendig renovering af deres badeværelser. Det koster 
naturligvis på huslejen. Det vi skal overveje i den sammenhæng er, hvor meget det kommer til at 
koste os, på den lange bane, hvis vi ikke nu begynder at investerer i fremtiden. Vi afventer spændt 
resultatet fra tilstandsrapporten der formodentlig vil komme med diverse anbefalinger og forslag 
til nødvendige renovering og forbedring.  
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Ejendomskontorets opgaver  
I forbindelse med ejendomskontorets arbejdsopgaver, som er defineret af bestyrelsen i 
samarbejde med administrationen, har bestyrelsen bemærket at der er beboere der henvender 
sig dagligt til Abbas med opgaver, som de ønsker løst med det samme.  
Bestyrelsen skal derfor henstille til alle beboerne om, at respektere at Abbas ikke kan tilkaldes her 
og nu for at løse forskellige opgaver, for den enkelte beboer. Abbas skal følge et nøje fastlagt 
arbejdsskema, som betyder at han hver dag skal udføre nødvendige opgaver. Når vi, som beboere 
tilkalder ham uden aftale, medfører det, at der er nogle andre planlagte opgaver som ikke bliver 
afviklet. Det kan i sidste ende betyde en dårligere vedligeholdelse eller i værste fald en ekstra 
udgift på de berørte områder. Man skal derfor henvende sig på ejendomskontoret imellem kl. 
7.30 og 8.00 for at indgå aftale om at få udbedret eventuelle fejl og mangler. Dette gælder 
selvfølgelig ikke ved akut opstået behov. Henvendelse til ejendomskontoret kan også ske via vores 
hjemmeside www.frydenhøjparken.dk  
 
Sociale udfordringer  
Hvis vi ser Frydenhøjparken over en længere periode og haft fornøjelsen af at se vores egne og 
andres børn vokse op, ved vi også godt at det ikke altid er problemfrit. Børn er nu engang børn 
med alt hvad det indebærer. Når det så er sagt så er det jo ikke sådan at alting derfor er tilladt når 
man er barn i Parken. Der skal være plads til os alle, men for at det skal fungere må der 
nødvendigvis være nogle rammer som vi skal tilpasse os. Bestyrelsen har i den senere tid 
modtaget mange klager over hvad nogle voksne, har betegnet som uhensigtsmæssig og utilbørlig 
opførsel af en særlig gruppe, som for tiden holder til i Frydenhøjparken. Det er gået så vidt at der 
er indgivet en officiel klage til administrationen over disse unges opførsel. Når man står udenfor 
og ikke selv har været en del af disse konfrontationer, kan det være svært at pege den helt rigtige 
løsning ud. Et er dog sikkert at det skal søges løst ved bedre dialog. Det betyder at begge parter 
skal være indstillet på at nå hinanden igennem denne dialog. Dette kan ikke altid lade sig gøre og 
så må vi gribe til regelsættet omkring husordenreglerne. Der påhviler her et stort ansvar og en 
konkret opgave for forældre i Frydenhøjparken, der må sørge for at være garant for at indsætte 
deres børn i vores fælles regelsæt. Uanset om man som forældre er enig i en eventuel klage eller 
ej må man nødvendigvis forholde sig til, at andre er af den opfattelse. Hvis der er tale om at 
regelsættet rent faktisk er brudt, skal man som ansvarlige forældre italesætte sit barn således at 
de fremover overholder vores fælles regelsæt. Bestyrelsen er i flere omgange blevet spurgt om, 
hvad vi ville gøre ved boldspil på græsplænen ved den store legeplads. Mange er tilsyneladende 
generet af boldspil og støjende adfærd. Bestyrelsen kan kun henholde sig til gældende reglement, 
der ikke forbyder boldspil på dette sted. Skal dette forhold ændres må det nødvendigvis besluttes 
på et beboermøde. Det gælder dog stadigvæk at børn og voksne skal tage et behørigt hensyn til 
de omkringliggende beboere i forhold til de aktiviteter de udfører rundt om i Parken. Bestyrelsen 
vil ligeledes gerne slå et slag for at alle voksne tager del i at være en tydelig rollemodel og hele 
tiden foregå med et godt eksempel. Det indebærer også at vi voksne, som udgangspunkt indgår i 
en konstruktiv dialog med børn og unge men om nødvendigt siger fra overfor uhensigtsmæssig 
adfærd.  
 
Fælles arbejdsdag og loppemarked  
En måde at imødegå forviklinger og konfrontationer, kunne være at vi giver os tid til at lære 
hinanden lidt bedre at kende. Her foreslår bestyrelsen at så mange som muligt tilmelder sig til 
vores fælles arbejdsdage, som ud over fællesskabet også har den positive bivirkning at vi sparer 
afdelingen for udgifter til vedligeholdelse.  
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Det nyligt afholdte loppemarked er jo et tydeligt eksempel på at behovet og lysten til et vist form 
for fællesskab er tilstedet. Bestyrelsen siger tak til arbejdsgruppen for et godt arrangement.  
 
Husdyrsreglement  
Bestyrelsen har hele tiden haft som intention at skabe de bedst mulige forhold for vores dyr set i 
forhold til en fredelig ”sameksistens” med ikke dyre ejere i Frydenhøjparken. Det er ikke nogen 
hemmelighed at der løbende indgår klager over løsgående katte, som ingen kender, hunde der 
ikke er i snor eller at ejerne ikke ”rydder” op efter hunden. Bestyrelsen er helt på det rene med at 
dyrehold er et følelsesmæssigt ømtåligt område, men samtidig er det vigtigt at skabe forhold som 
gør at alle kan leve med og gerne acceptere at dyr er en naturlig del af Parken. For at skabe fokus 
og øge bevidstheden om at der er et sæt ”spilleregler” der skal overholdes ønsker bestyrelsen at 
indgå i dialog med dyreejerne og igennem dette sikre at ingen dyr bærer på smitsomme 
sygdomme, er forsikret osv. Bestyrelsen har derfor besluttet at alle skal ”omregistrere” deres dyr. 
Dette vil blive iværksat hurtigst muligt.  
 
Farthindringer 
Som det fremgår af et af de indsendte forslag er der beboere der ønsker at få fjernet de fartbump 
som er på indkørselsvejen i Frydenhøjparken. Bestyrelsen vil gerne fastslå at disse bump er fuldt 
ud lovlige. Bestyrelsen vil gerne medgå at de er et irritationsmoment i det daglige. Bestyrelsen 
skal dog gøre opmærksom på at de er etableret med det formål for øje at sikre vores svage 
trafikanter med særlig fokus på børnene og deres sikkerhed. Det bør altid være vores alle 
sammen topprioritet. Bestyrelsen har tidligere på året i forbindelse med planlægningen af en 
nødvendig asfaltering af hele Frydenhøjparken, besluttet at nedlægge farthindringerne i deres 
nuværende form og bygge nye op i asfalt i forbindelse med etableringen af helt ny asfalt på 
indfaldsvejen og parkeringspladserne. Det vil betyde et mere blødt bump ved overholdelse af den 
tilladte hastighed  
Samtidig med et fortsat fokus på trafiksikkerheden.  
 
Møde med ungdomsboligerne  
Bestyrelsen har for første gang nogensinde afholdt et møde med beboerne i ungdomsboligerne. 
Anledningen var at bestyrelsen havde efterkommet manges ønsker om at få etableret vaske 
muligheder i forbindelse med boligerne. Der er nu en vaskemaskine til rådighed i hver ”blok”  
Ved mødet blev der ligeledes gennemgået forventninger og krav til beboerne i ungdomsboligerne. 
Mødet var meget vellykket og blev godt modtaget af de unge.  
 
Møde med administrationen  
Bestyrelsen har afholdt statusmøde med UBS (tidligere DEAS) Her blev gennemgået fælles 
forventninger og afstemning af de tidligere indgåede aftaler. Der var et fælles ønske om at højne 
dialogen. Det blev derfor aftalt at bestyrelsen og UBS fremover mødes 2 gange årligt for at afvikle 
disse statusmøder.  
Bestyrelsen har et godt samarbejde med administrationen og fik ved mødet præciseret hvordan 
bestyrelsen fremadrettet ønsker at arbejdsgangen og opgave fordelingen skal være. Der var på 
mødet en stor anerkendelse af Gregers Andersens meget kvalificerede måde at håndtere de 
indimellem komplicerede sager der kan opstå i forbindelse med klager, restancer og ulyksalige 
udsættelser.  
Slutteligt skal bestyrelsen takke alle der aktivt har bidraget med forskellige indsatser i forhold til 
Frydenhøjparken.  



 
Frydenhøjparken 

Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 
Frydenhøjparken 23A  2650 Hvidovre 

E-mail: info@frydenhojparken.dk 
Web: www.frydenhojparken.dk 

CVR: 26 86 30 58 

 

Der skal lyde en stor tak til ejendomskontoret for en engageret indsats i det daglige arbejde og vi 
ser frem til et fortsat godt samarbejde. 
  

Bestyrelsen ønsker Frydenhøjparken 
en god og perspektivrig fremtid. 

 
 


