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Dagsorden/referat  afdelingsbestyrelsesmøde 
 Onsdag d. 3/12 2014 kl. 18.30-21 i pavillonen 

 

Fremmødte: Bo Svensson, Carsten Hansen, Helle Klønne, Morten Mørck, Bo Andersen, Erik 

Frølung 

Afbud: 

 

Punkt Referat Aktion 

1.Valg af ordstyrer og 
referent 

Carsten Hansen blev valgt som ordstyrer og Morten 
Mørck som referant. 

Carsten, 
Morten 

2. Valg af sekrætær Helle Klynne blev valgt som fremtidig sekretær  Helle 

2.a Tavshedspligt Formanden orienterede kort omkring den tavshedspligt 
man har som bestyrelsesmedlem. Alle indvilligede i 
tavshedspligten 

Lisa 

3. Orientering fra 
formanden 

Foremanden orienterede omkring den generelle 
vedligeholdelsespligt og hvem der har ansvar for hvad 
omkring vedligholdelse. Mere info tilgår efter drøftelse 
med UBS. 

Lisa 

3.a Igangsatte 
forbedringer i 
bebyggelsen  

Tagrenden og nedløbsrør og blevet besigtiget og 
skiftet, der hvor det skønnedes nødvendigt. Endvidere 
er ”rejste” brønddæksler blevet udbedret og kommet 
ned i niveau.  

Bo 

4. Hårde hvidevarer 
(Bo) 
(Bilag 1) 
Beslutning 

Bo Svensen har udarbejdet en procedure omkring 
udskiftning af hårde hvidevarer. Proceduren bliver 
sendt til UBS m.h.p. generel vurdering samt 
procedurens lovlighed 

Bo 

5. Vand- og 
varmemålere. Der er 
tidligere udsendt bilag 
fra ISTA, CASI, 
Brunata. 
(Bilag 2, UBS 
sammenligning) 
Beslutning 

FP har indhentet 3 tilbud fra leverandører af vand, 
varme og energimålerer, som skal udskiftes næste år. 
Bestyrelsen valgte en løsning fra firmaet Casi. Valget 
af Casi blev truffet på baggrund af, at bestyrelsen 
vurderede, at Casi leverede det bedste produkt, den 
bedste service og samtidig til en fornuftig pris. 
Information omkring de 3 leverandøres priser og 
services kommer snarest på hjemmesiden. 

Morten 

6. Skift af 
internetudbyder (Lisa) 
Beslutning 

Carsten Hansen undersøger, om vi kan finde en 
billigere løsning. 

Carsten 

7. Drøftelse af mødet 
med UBS vedr. 
udlicitering af 
grøntpleje/varmemester. 
Herunder 
varmemesteropgaver 
(Bilag 3) og 

Kontrakten med HP bliver stadig fulgt nøje. HP bliver 
bedt om at benytte sig af UBS’s håndværkerliste, idet 
det er blevet konstateret store udsving 
håndværkerpriser i forhold til de seneste år. 

Lisa 
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håndværkerregninger 
(bilag 4) 
 

8. Forretningsorden  
(bilag 5) 
(Lisa) 

Forretningsordnen for bestyrelsens arbejder forbliver 
uændret – denne vil snarest blive underskrevet af 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Bestyrelsen 

9. Ekstra ordinær 
generalforsamling 

Tirsdag den 9. Devember 2014 bliver der jf. den 
omdelte skrivelse afholdt Ekstra ordinær 
generalforsamling vedr. hjemfaldsklauslen. 

UBS 

10. Forslag til 
forretningsgange, 
eksempel for ny 
bestyrelse (Lisa) 
(Bilag 6) 
Drøftelse + evt. 
beslutning 

Bestyrelsen arbejder på at lave forretningsgange for 
diverse problemstillingen, således at arbejdet optimeres 
og smidiggøres.  

Bestyrelsen 

11. Julefrokost i januar Der arbejdes på at stable en lille formel julefrokost på 
benene mellem den gamle og den nye bestyrelse. 

Morten 

12. Nyhedsbrev – har vi 
noget? 

Bestyrelsen blev gjort opmærksomme på, at der findes 
en facebook-gruppe for beboere i FP. Denne gruppe 
hedder AB frydenhøjparken – så hvis man lyster kan 
man tilmelde sig her. Endvidere gøres der opmærksom 
på, at der på hjemmesiden findes en aktivitetskalender 
med nyttig info omkring møder ect. 

 

13. Punkter til næste 
møde (org.møde) 

Drøftelse vedr. medlemskab i BL  

14. Lukket punkt   

15. Evt.   

 

Næste møde er organisationsbestyrelsesmøde tirsdag d. 6/1 2015. 


