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Dagsorden/referat organisationsbestyrelsesmøde 
Tisdag d. 6/1 2015 

kl. 18.30-21 i pavillonen 

 

Fremmødte: Bo Stuhr Svensson, Carsten Hansen, Helle Klønne og Lisa Skov (valgt af 

organisationen), Erik Frølund-Thomsen og Bo Henrik Andersen (kommunalt udpeget) og 

Martin Staal og Iben Koch (administrationen) 

Afbud: Morten 

 

Punkt Referat Aktion 

1.Valg af ordstyrer 

og referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 1A: CASI 

- Lisa blev valgt til ordstyrer. 

- Iben blev valgt til referent. 

- Derudover blev referatet godkendt. Det aftaltes, at 

alle indenfor 8 dage efter udsendelse bedes komme 

med kommentarer til referatet – i modsat fald 

betragtes referatet som godkendt. 

- Lisa meddelte, at CASI var mødt til mødet for at 

uddybe deres tilbud og svare på eventuelle 

spørgsmål. Lisa spurgte bestyrelsen, om bestyrelsen 

var indstillet på at optage et særskilt punkt om CASI, 

således at der kunne træffes en egentlig beslutning. 

Herom var der fuld enighed. 

- Endelig meddelte Lisa, at punkt 3: Drift, ville blive 

flyttet til det lukkede punkt, da der i drøftelsen, er 

følsomme oplysninger. Herom var der også enighed. 

 

CASI: Søren fra CASI uddybede deres tilbud, det 

seneste fremsendt 5. januar. Forskellen på det 

nærværende tilbud, og det tidligere fremsendte var 

alene en prisreduktion på kr. 50.000,- Således lyder 

tilbuddet nu på kr. 536.250 inklusiv moms. Søren 

oplyste, at der er en enhedspris på kr. 780 eksklusiv 

moms for udskiftning af ventiler, og at de kun 

udskifter ventilerne hvis nødvendigt.  

CASI opbevarer – uden beregning – de gamle målere 

indtil forbrugsregnskaberne er aflagt og 

indsigelsesfristen ovre.  

Hvis forbrugsregnskaberne årsafsluttes med 

udgangen af maj, vil CASI forsøge at udskifte 

systemet umiddelbart i forlængelse heraf. 

 

Herefter forlod CASI v. Søren mødet. 

 

Bestyrelsen drøftede tilbuddet. 

Forespurgt oplyste Martin, at han vil stå for projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin opsiger ISTA. 

Martin meddeler 

CASI at bestyrelsen 

har tiltrådt tilbuddet. 

CASI og Martin 

fremsender en plan 

for projektets 

implementering. 
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sammen med CASI. 

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at sige ja til 

tilbuddet. Begrundelsen er prisen sammenholdt med, 

at man kun binder sig til CASI i 2 år og herefter frit 

kan vælge om FHP vil fortsætte, hvorimod at man 

hos Ista og Brunata skal binde sig for 8-10 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra 

a. Formand 

b. Udvalg 

c. Andre 

-Lisa oplyste vedrørende bestyrelsens julefrokost, at 

ingen fra den gamle bestyrelse kunne komme. 

Derudover er der afbud fra Morten og Carsten. 

Resten af bestyrelsen kommer. 

- Lisa oplyste endvidere, at Clarisse og Annette fra 

den gamle bestyrelse har tilbudt at holde møde med 

ungdomsboligerne – altså fortsætte arbejdet med 

ungdomsboligerne. Bestyrelsen udtrykte sin 

taknemmelighed for tilbuddet. Bestyrelsen ønskede, 

at der også var en med fra den nuværende bestyrelse, 

og til det blev Helle valgt. 

- Endelig oplyste Lisa, at HP havde fralagt sig 

ansvaret for snerydning, fordi de ifølge HP ikke 

kunne komme til. Iben oplyste, at forholdene skal 

være væsentligt forandret fra aftalens indgåelse, før 

end man kan tale om bristede forudsætninger i et 

sådant omfang, at man kan fralægge sig ansvaret – 

ikke ville påtage sig opgaven. Lisa skriver til dem, at 

det forventes, at de udfører opgaverne som aftalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa kontakter HP 

3. Drift 

Fremadrettet med 

nuværende aftaler 

(Iben). Udvalg 

nedsættes. 

Punktet flyttet til det lukkede punkt jf. beslutning 

truffet ovenfor. 

 

4. Medlemskab af 

BL – beslutning 

træffes. 

Det er tidligere oplyst af administrationen, at et 

medlemskab for Frydenhøjparken vil koste cirka kr. 

15.000. Bestyrelsen drøftede for og imod 

medlemskab. På den ene side – hvad får bestyrelsen 

ud af at være medlem. Og på den anden side – at 

bidrage til det arbejde BL gør på vegne af 

boligorganisationer i DK. 

Efter nogen drøftelse besluttede bestyrelsen 

enstemmigt at melde sig ind. 

Iben tager kontakt til 

BL med henblik på 

medlemsskab 

5. 

Forretningsorden, 

evt. udvalg 

Lisa oplyste, at hun har kigget lidt på FHPs 

forretningsorden. I den forbindelse har Lisa også 

kigget på Frihedens forretningsorden, som er 

Erik sender 

forretningsorden til 

Lisa. 
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nedsættes. udleveret af Bo. Erik oplyste, at han også vil sende 

deres forretningsorden til Lisa. Lisa mener, at 

forretningsordenen bør have en gennemlæsning og 

konsekvensrettelse. Bo (HA) oplyste, at det ikke 

nødvendigvis er sådan, at de kommunalt udpegede 

behøver at være med til alle møder – ikke at de ikke 

gerne vil, men af hensyn til at spare kommunen 

penge og måske er det ikke nødvendigt med 

deltagelse hver gang. 

Der var en drøftelse for og imod betydningen af en 

gennemskrivning – herunder det issue at 

organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen er 

den samme – hvad har det af konsekvenser for de 

beslutninger, der bliver truffet af hvem og hvornår. 

Det aftaltes, at Bo og Lisa kommer med et forslag til 

en gennemskrivning. Iben kigger den igennem 

forinden den behandles i bestyrelsen.  

 

Bo og Lisa kommer 

med forslag til 

gennemskrivning. 

6. Budget, hvordan 

ser det ud? 

Punktet blev ikke behandlet. Der var ikke noget nyt 

til punktet i forhold til sidste møde. 

 

7. Nyhedsbrev og 

hjemmeside, har vi 

noget? 

Det blev aftalt, at når der er noget nyt at melde ud 

om CASI, vil der blive lavet et nyhedsbrev. 

Derudover aftaltes, at det er en god ide ved større 

beslutninger at overveje, om der skal laves et 

nyhedsbrev, OG om der skal indkaldes til et 

ekstraordinært afdelingsmøde for at orientere. 

 

8. Lukket punkt   

9. Evt. - Der blev spurgt til krybekældrene – ikke mindst af 

hensyn til CASI, der skal derind og lave tekniske 

installationer. Der blev spurgt til om en krybekælder 

skal have to udgange. Martin lovede at undersøge 

dette. 

- Derudover blev administrationen opfordret til hvert 

kvartal at oplyse bestyrelsen om antallet af dem, der 

står på venteliste til en bolig i FHP. 

- Der blev spurgt til, om der skal ske noget i FHP i 

anledning af fastelavn i lighed med, hvad der 

tidligere har været. Carsten lovede at påtage sig at 

arrangere en fastelavnsbegivenhed.  

Martin undersøger, 

om der skal være 

mere end en udgang 

fra en krybekælder. 

Gregers sender 

kvartalsvise 

opgørelser over 

ventelisteantallet. 

Carsten tager initiativ 

til at lave en 

fastelavnsbegivenhed. 

 

 

Næste afdelingsbestyrelsesmøde er 3/2 2015. 

 

 

 


