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Referat - Organisationsbestyrelsen 

    

 

 

 

Møde Organisationsbestyrelsesmøde A/B Frydenhøjparken  

Dato 17. november 2021 kl. 17:00 

Sted Pavillonen ved Materielgården 

 

Deltagere 

 

 

 

 

Annette Waldorf 

Per Vilhelmsen 

Ebbe Forup 

Thomas Hansen 

Dennis Martinsen 

 

Formand  

Næstformand 

Bestyrelsesmedlem  

Bestyrelsesmedlem  

Bestyrelsesmedlem 

 

AWA 

PVI 

EFO 

THA 

DMA 

    

Administrator Gregers Andersen  

Jørgen Ginderskov 

UBSBOLIG A/S 

UBSBOLIG A/S 

GAN 

JGI 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent  

3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmødet den 13. juli 2021 

4. Revisionsprotokol 

5. Sager til behandling  

6. Moderniseringsaftale - Individuel 

7. Mødekalender forår 2022 

8. Forvaltningsrevision - Fremtidssikring 

9. Meddelelser  

a. Fra administration  

b. Fra formandskabet   

c. Fra bestyrelsesmedlemmer 

 

10. Eventuelt / Næste møde 
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Ad 1 Valg af dirigent 

Gregers Andersen (GAN) blev valgt som dirigent – Der blev afholdt en kort 

præsentationsrunde.  

 

Ad 2 Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent 

Dagsorden blev godkendt og Gregers Andersen blev valgt som referent. 

 

Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 

Referatet var på forhånd godkendt ved digital underskrift af 

organisationsbestyrelsesmedlemmerne.  

 

Ad 4 Revisionsprotokol 

Der var ikke tilføjet yderligere dokumenter i revisionsprotokollen. 

 

Ad 5 Sager til behandling 

Organisationsbestyrelsen fandt det rimeligt, at lejeren i den verserende badeværelsessag, 

får nedskrevet sit lån med det, det ville have kostet, at gøre badeværelset funktionsdygtigt 

uden at foretage en total renovering.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede, at den kommende sag om renovering af badeværelser 

i Frydenhøjparken, for de beboere der ønsker at deltage, skal gennemgås og planlægges 

uden hastværk, så alle formalia overholdes og at råderetskatalog m.v. samtidig bliver 

gennemgået op ført op til de gældende regler.  

 

Såvel renoveringssagen, som ændringer i råderetskataloget, skal vedtages og godkendes på 

et afdelingsmøde.  

 

Organisationsbestyrelsen arbejder derfor hen mod, at have materialet klar til et 

ekstraordinært afdelingsmøde i forbindelse med generalforsamlingen i juni 2022, hvis dette 

ikke kan lade sige gøre, vil alt være klar til afdelingsmødet i september 2022.  

 

 
Ad 6 Moderniseringsaftale – Individuel  

Det har gennem tiden været et problem, at der har været frit valg i forbindelse med 

køkkenrenoveringer, da kvaliteten på køkkenerne er af meget forskellig art ligesom den tid 

det er muligt at købe reservedele er varierende.  

 

Ejendomskontoret har forhandlet og indhentet et tilbud på opsætning af et standard køkken, 

som kan tilbydes beboerne i forbindelse med brug af den særlige individuelle 

moderniseringsaftale man har i Frydenhøjparken.  

 

Organisationsbestyrelsen var enige i, at der skulle være to valgmuligheder, hvorfor 

ejendomskontoret i samarbejde med Jørgen Ginderskov fra UBSBOLIG A/S vil sørge for at 

indhente endnu et tilbud.  

 

Da det er afdelingsmødet, der har kompetensen til at godkende dette, vil det blive taget op 

på et afdelingsmøde til godkendelse.  
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Ad 7 Mødekalender forår 2022 

Følgende mødedatoer i organisationsbestyrelsen blev vedtaget: 

 

 Organisationsbestyrelsesmøde 15. marts 2022 kl. 17:30 

 

 Organisationsbestyrelsesmøde 10. maj 2022 kl. 17:30 

 

 Generelforsamling 14. juni 2022 kl. 19:00  

 

Annette Waldorf tager kontakt til Frydenhøjhallen og undersøger om det er muligt at booke 

denne den 14. juni 2022. 

 

 
Ad 8 Forvaltningsrevision – Fremtidssikring 

Organisationsbestyrelsen har fokus på henlæggelserne bliver øget hen over de næste år, 

således at vedligeholdelsesstanden i Frydenhøjparken hæves og ejendommen altid vil 

fremstå velvedligeholdt.  

 

Der pågår pt. et forberedelsesarbejde til en større sag om badeværelsesrenovering, så 

standen på badeværelserne hæves og bringes op til den stand man forventer i dag.  

 

Der er igangsat en gennemgang af afdelingens råderetskatalog og man vil efterfølgende 

henlede beboernes opmærksomhed på muligheden for, at benytte sig af denne mulighed.  

 

Frydenhøjparken har bevidst valgt, at have et meget lavt ventelistegebyr, således at det 

sikres, at der altid er en fyldig venteliste for at undgå tomgang.  

 

Der har været foretaget en dronegennemgang af tagene i afdelingen for at sikre, at tagene 

er vedligeholdt, de fejl der blev konstateret, er enten udbedret eller der er planlagt 

udbedring.  

 

Der er fokus på effektiv drift, så huslejen altid holdes på et fornuftigt niveau og dermed 

sikrer, at Frydenhøjparken er et attraktivt sted at bo også huslejemæssigt.  

 

Man har ligeledes fokus på grønne tiltag alle lyskilder ved hoveddørene er netop blevet 

udskiftet til LED.  

 

 

Ad 9 Meddelelser 

 

1. Fra administration 

Jørgens Ginderskov et blevet ansat 1. november 2022 som driftsleder i UBSBOLIG 

A/S og erstatter Martin Bonnesen som tidligere har været tilknyttet Frydenhøjparken.  

2. Fra formandsskabet 

Annette Waldorf omdelte et skrivelse fra BL omkring mulighed for tilskud til lade 

standere.  

3. Fra bestyrelsesmedlemmer 

Ingen  
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Ad 10 Eventuelt / Næste møde 

Næste organisationsbestyrelsesmøde afholdes den 15. marts 2022 kl. 17:30.  

 

Mødet blev afsluttet kl. 19:30 

 

 

 

 

 

 Dato: Dato:  

  

 

                _____________________ _____________________ 

Annette Waldorf                                    Gregers Andersen 

Formand Referent 


