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Referat fra ordinær generalforsamling 
torsdag den 22. juni 2017 

 
Til generalforsamlingen mødte 27 hustande, hvilket giver 54 stemmer. 
 
Fra bestyrelsen mødte: Formand - Kaj Stauning, Næstformand - Brian Steinmetz, Abbas 
Ghalkhani, Carl Jensen, Morten Mørck samt det kommunalt udpegede medlem – Bo 
Andersen. 
 
Fra ejendomskontoret mødte: Lars Randrup. 
 
Fra administrationen (UBS) mødte: Iben Koch, Gregers Andersen og Jan Hansen. 
 
1.  Godkendelse af forretningsorden for mødet. 
Ad. 1 – Formand, Kaj Stauning præsenterede forretningsordenen for mødet. 
 
2.  Valg af Dirigent, Stemmetællere og Referent 
Ad. 2 – Som dirigent blev Iben Koch valgt. Som stemmetællere blev Gregers Andersen og 
Jan Hansen valgt og som referent blev Morten Mørck valgt. 
    
3.  Beretning fra Org.bestyrelsen for perioden.   
Ad. 3 – Formanden forelagde beretningen for forsamlingen. Han meddelte at USB fore-
sætter som administrator for Frydenhøjparken. Vores vedtægter og hjemmeside er for-
ældede og skal fornys. Region Hovedstaden har henvendt sig til Frydenhøjparken idet 
vores matrikel muligvis er forurenet pga. 2 gamle nedgravede olietanke, som er forsvarligt 
plomberet. Frydenhøjparken ser henvendelsen som en orientering og der bliver ikke gjort 
yderligere i den henseende. Lars Randrup har fået en rigtig flot start på ejendomskontoret 
og er allerede inde i samtlige arbejdsgange, der er meget stor tilfredshed med hans 
arbejde. 
 
4.Endelig godkendelse af årsregnskab 2016. 
Ad. 4 -  Kaj fremlagde årsregnskaberne fra både afdelingen og organisationen. 
Forsamlingen havde ingen spørgsmål til regnskaberne. Det skal bemærkes at regnskabet 
for afdelingen 2016 endelig behandles på afdelingsmødet i september 2017. 
 
5. Forelæggelse af budget 2018 for boligorganisationen. 
Ad. 5 -   Kaj fremlagde budgettet forsamlingen. Jan fra UBS oplyste hertil at det store 
beløb på 944.000 til dispositionsfonden skyldes, at Frydenhøjparken havde afviklet et 
tidligere lån og at de penge som tidligere blev brugt til afvikling nu blev indbetalt til  
dispositionsfonden. Budgettet blev slutteligt enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
 
 
6. Behandling af indkomne forslag.   
Ad. 6 – punktet udgik idet der ikke var indkommet nogle forslag. 
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7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter. 
Ad. 7 – Morten Mørck genopstillede til bestyrelsen og blev valgt for yderligere 2 år. 
Kenneth (Frydenhøjparken nr. 27) blev valgt til personligt suppleant for Morten Mørck. 
 
8. Valg af revisor. 
Ad. 8 – Revisionsselskabet Deloitte blev genvalgt som revisor for Frydenhøjparken. 
 

9. Eventuelt.   
Ad. 9 – Der blev foreslået at inddrage suppleanterne mere i bestyrelsesarbejdet, hvilket 
bestyrelsen har noteret. Der blev spurgt ind til hvornår den lille containerplads blev lukket 
af igen, som det blev besluttet på et tidligere afdelingsmøde. 
 
Mødet blev hævet kl. 19.58 

 
Iben Koch Morten Mørck 
Dirigent Referent 

 


