
 

Dagsorden/referat afdelingsbestyrelsesmøde, AB Frydenhøjparken. 

13. oktober 2014 kl. 18.30-21 i pavillonen 

 

Fremmødte:  

Afbud:  

 

1. Valg af ordstyrer og 

referent 

Ordstyrer: Morten 

Referent: Lisa 

 

2. Nyt fra Tommy - Læk i vandrør, der fyldes ofte 

vand på. Læk er i jorden og 

stadigvæk ubetydeligt. Der 

holdes øje. 

- Bænke indsamlet for vinteren. 

- Batterispand er kommet op og 

hænge ved storskrald. 

- Ny omkodning af låse ved 

materialegård m.v. på vej. 

- De mest nødvendige 

genopretninger på gangstier er 

igangsat. 

 

Drøftelser: 

Hvornår er det mest praktisk 

kontoret har åbent. Klokken 8-9. 

Man kan ringe til Tommy udenfor 

kontorets åbningstid. 

Vores holdning til ludbehandlede 

gulve: Vi har en B-ordning, det er ok. 

Ungboligernes have var til drøftelse 

og kommer på dagsorden en anden 

gang. 

 

 

 

 

 

3. Tilbud om Landskabs-

måling 

Usikkerhed fra kommunen om vores 

skel. Vil vi vide det, skal vi have en 

landmåler ud. Ved Glostrup 

boligselskab noget? 

Vi venter på svar vedr. Hvilken 

vejstatus vores store vej har. 

Lisa kontakter 

Hvidovre 

kommune igen. 

4. E-syn, drøftelse og 

beslutning 

Tommy fortæller om E-syn. 

Hvad er prisen?  

Det drøftes og bestyrelsen er splittet. 

 

Lisa kontakter 

UBS og vi tager 

efterfølgende 

stilling. 



5. Afløserordning, drøftelse 

og beslutning 

Tommy og Bjarne (kommende vikar) 

kommer med et udspil 

 

6. Ønsker fra Tommy: 

- Informationstavle 

- Infokiosk på hjemmeside. 

 

Ønske om at nå ud til beboerne. Det 

er smart ved en tavle ved 

ejendomskontoret, da det er et 

befærdet sted. 

Skal det gå hurtigt er det rart at 

kunne bruge infokiosk på 

hjemmeside og evt. Sms-ordning (eks. 

Sprunget rør = lukket for vandet). 

Tommy skal kunne redigere på 

hjemmesiden. 

Tommy køber en infotavle. 

 

 

7. Containergård, 

frivilligordning. Drøftelse 

og beslutning 

Positiv stemning. Lisa skriver til 

beboerne via 

nyhedsbrev. 

8. Nyt fra  

a. Formand 

b. Udvalg 

c. Andre 

bestyrelsesmedlemme

r 

Politianmeldelse vedr. Tyveri er 

foretaget. 

Billede med Grøn Entreprise til 

Hvidovre Avis er taget. 

Batterier i vand- og varmemålere, 

skal de udskiftes? 

Indbydelse til deltagelse i 

Fjernvarmeselskabet 

 

 

 

 

Morten 

undersøger 

Bo A. Deltager 

normalvis. 

9. Evaluering af afd. mødet Bestyrelsen var glade for Kaj som 

dirigent og takker for hjælpen. 

Mødet gik godt, positiv stemning og 

mange fremmødte. 

 

Bestyrelsen drøftede de ting, 

beboerne sagde under eventuelt, de 

kan læses i referatet. Tommy tager 

aktion. 

 

10. AB Frydenhøjparkens 

fødselsdag 

Fødselsdagen holdes i 2016. 

Aktivitetsgruppen skal fastlægges. 
Tilmeldingsblanket 

via nyhedsbrev. 

11. Nyhedsbrev, har vi 

noget? 

Åbningstider kontor og containergård 

Hundelorte 

Leg ved bilerne 

El fra skurene, kontakt Tommy i så fald 

og aftal hvordan det bliver tilbageført. 

Er man i tvivl, kontakter man Tommy 

Festudvalg 

Ingen parkering ved indkørelsen 

 

12. Lukket punkt   



13. Evt. Postbudet: Tommy henvender sig igen, 

vedhæfter Lisa. 

Kegler opsat, pga. afgræsning til 

containergård, der skal optegnes. 

 

 

 

Næste møde er tirsdag d. 10/11 kl. 18.30-21.  


