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Referat  

fra 

Afdelingsmøde i Andelsboligforeningen Frydenhøjparken 

Onsdag d. 24.september 2014 

Frydenhøjhallens Pauserum 

 
Til stede: 
Beboere 31 husstande 

Bestyrelsen Bo Suhr Svensson 
Morten Mørck 
Lisa Skov 
 

Fraværende: 

Bo Andersen (kommunalt udpeget medlem) 

Jonas Hansen 
 

Administrationen Iben Koch, Gregers Andersen, Jan Hansen 

 
 

Velkomst ved Formanden. 
 

Pkt. 1 
Godkendelse af 
Forretningsorden 

Forretningsordenen godkendt. 

Pkt. 2 
Valg af dirigent, 
referent og 
stemmetællere 
 

Dirigent:   Iben Koch             
Referent:   Lisa Skov            
Stemmetællere:   Gregers Andersen, Jan Hansen 

Pkt. 3 
Årsberetning fra 
bestyrelsen 
 

Formanden holdt sin beretning med overskrifterne: 
- Den første periode efter ordinær generalforsamling 
- Ny konstituering og fratrædelse af bestyrelsesmedlemmer. 
- Udfordringerne ved ikke at have en varmemester ansat 
- Samarbejdet med HP og underskrift på underleverandøraftale 
- Fraflytninger, der har været tidskrævende og haft økonomiske 

omkostninger 
- Bestyrelsens opgave er ikke drift 
- Den nye bestyrelses ønske: Højere informationsniveau og 

inddragelse af beboere. 
- Forventningsafstemning med UBS. 
- Skærver har været omkostningsfyldt, så det ”nye” tilbud om at 

få lagt skærver skal beboerne selv hjælpe med. 11 har ønsket 
skærver eller genopretning fra tidligere skærvesag. 

- Bestyrelsen anbefaler at forhaverne gøres til en del af 
beboernes ansvar via. råderetskataloget. 

- Henvendelser til bestyrelsen bedes være skriftlige via. mail, så 
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hele bestyrelsen kan være vel orienteret til møderne. 
- Containergård er stadigvæk et arbejdsområde. Der var 

kommet et tilbud fra HP, der var for dyrt. 
- Fremadrettet: 

1. Skal indskud sættes op? 
2. Opdatere råderetskatalog 
3. Retningslinjer for markiser/overdækning 

 
Kommentarer til beretningen: 

- Kunne containergården drives vha. frivillige fra 
frydenhøjparken? 

- Et alternativ: Leje en container to gange årligt til storskrald, så 
folk kan få ryddet ud. 

- Vedr. indskud: Det kan kun gøres i 2014. 
- Der var positiv stemning for at sætte indskud op. 
- Anja Fryd. 119 vil gerne være med til at arbejde med 

råderetskataloget. 
- Ingen meldte sig til arbejdet med markiser. 
- I arbejdet med markise/overdækning-tilladelse skal vi være 

opmærksomme på, at nogen har bygget før 2010, hvorefter 
der skulle søges tilladelse. 

-  

Pkt. 4 
Indkomne forslag 
 

 

Forslag 1: Ændring af husorden- ikke vedtaget 
 
Der er opstillet ændringsforslag: 
Nedsætter udvalg til arbejde med nyt råderetskatalog og revision af 
ordensreglementet- vedtaget 
 
Forslag 2: Ændring af moderniseringsbeløb – ikke vedtaget 
 
Det foreslås at der arbejdes videre med om forslag to kan være en 
mulighed dog med et lavere lånebeløb. Det vil blive lagt som en 
kommende opgave i bestyrelsen, men skal dog stilles som nyt forslag 
af beboer til næste afdelingsmøde, hvis det skal vedtages. 
 
 
 

Pkt. 5 
Godkendelse af 
budget for 2015 

 
Jan gennemgik- Budgettet er godkendt. 
 
Bemærk, ingen huslejestigning. 
Langtidsplanlægningen er tilgængelig på hjemmesiden 
 
Kommentarer og spørgsmål: 
Til næste gang vil det være rart med en oversigt over planlagte 
opgaver i bebyggelsen. 
 
Spørgsmål: 350.000 afsat til ventilation, hvad skal der laves? Iben og 
Gregers undersøger og vender tilbage. 
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Grundskyld, der vil komme en stigning, men vi ved ikke, hvad det 
kommer til at betyde endnu. 
 
Der blev sat spørgsmål til *buer* på side 9 i budgettet, det er til sikring 
for at undgå den lille jordvold skrider ud. 
 
Hvorfor ikke spare på konto 114: Bestyrelsen har valgt at være 
forsigtige, da vi ikke ved, om samarbejdet med HP egentlig giver en 
besparelse og med henblik på, at det skal være muligt at lave en 
aftale med andet firma, hvis vi ønsker det, når kontrakten udløber. 
 

Pkt.6 
Orientering om 
det godkendte 
årsregnskab for 
2013 
 

Jan orienterede. 
 

Pkt. 7 

Valg af 
bestyrelsesmedle
mmer 

 

Udgår 

Pkt. 8 
Valg af  supple-
anter 

 
Udgår 
 
 

Pkt. 9  
Eventuelt 
 

 
- HP ejendomsservice begynder hækklipning kl. 6.30. 
- Leg og ophold på parkeringsplads ønskes pga. biler. 
- Frugttræer afgiver frugt, der falder ned på bilerne. Bestyrelsen 

er i gang med at finde en løsning på det.+ 
- Vandregning, Kan man blive reguleret, så beboer ikke får stor 

efterregning. Skriv til Gregers hvis det ønskes. 
- Henvendelser til HP kan ske telefonisk det meste af dagen. 
- Tagrender, bliver de snart renset? Det er ved at blive iværksat. 
- Opfordring: Når parkeringspladserne er fyldt, så hold på en 

anden parkeringsplads i stedet for at holde ved buskene ved 
indkørsel til parkeringspladsen. 

 
 

 

 
Mødet sluttede med at dirigenten takkede for god ro og orden, og god debat. 
 
 
 


