
 

Referat af Afdelingsmøde  
Tirsdag d. 27 september 2022  

 

 

 

Tilstede var 45 husstande = 90 stemmeberettiget 

 

 

Pkt. 1. Forretningsordenen for mødet blev godkendt. 

 

Pkt. 2.  Iben fra UBS-bolig blev valgt til dirigent 

 Som stemmetællere valgtes Jørgen & Gregers fra UBS Bolig 

 Referent Annette Waldorf 

 

Pkt. 3. Beretning fra bestyrelsen: Formanden Annette Waldorf fremlagde årsberetningen. Der blev blandt 

andet talt om, hvorvidt man kunne gøre sig nogle besparelser  

til de stigende energipriser i forhold til udendørsbelysningen. Dette blevet taget til efterretning, og beretningen 

blev godkendt. 

 

Pkt. 4. Status Affaldsøer. Informeret om, at denne proces er i gang, og vil blive påbegyndt indenfor en 

overskuelig tid, når bevillinger og formaliteter er godkendt. Der blev fremlagt og uddelt, på A4-ark, 

placeringen af affaldsøerne 3 steder i Frydenhøjparken. Der var en dialog omkring, at vi betaler for sortering 

af den store container til haveaffald, fordi der ligger andet dernede. Dette blev taget til efterretning og der blev 

opfordret til bestyrelsen, at meddele dette i kommende informationsskrivelse. 

 

Pkt. 5.  Køkken/bad renoveringer: Thomas fremlagde oplægget vedrørende køkken/bad renoveringer.  Der 

blev meddelt, at der nu er ved at være et overblik over økonomien og indhentning af diverse tilbud. Når 

finansieringsmulighederne er på plads, vil der blive indkaldt til et ekstra ordinært afdelingsmøde, hvor der skal 

tages stilling til hele projektet. (se beretningen).  

 

Pkt. 6.  Indkomne forslag: 

 

 1. Nedlæggelse af den individuelle modernisering aftale af køkken og bad fra afdelingsbestyrelsen. 

Punktet blev suspenderet fra d.d. til det ordinære afdelingsmøde i september 2023 med virkning fra 1. 

januar 2024. 

 

 2. Nedlæggelse af hundegården fra Anja Arndt, nr. 243.  

Thomas fra bestyrelsen foreslog at fortsætte en midlertidig prøveperiode på 3 måneder, da der lige var 

kommet lås på lågen, samt opsætning af skilt for uvedkommende, 

 for derigennem at kunne se en afhjælpning på problemet med hundegården. Forslagsstiller beholdte 

forslaget som var og  

der blev stemt og stemmefordelingen var 66 stemmer for 

                  20 stemmer imod 

                  4 stemmer udlod at stemme 

 

 3. En tilføjelse til vores ordensreglement fra Clarisse nr. 207. 

Forslaget frafaldt, da det allerede er nævnt i ordensreglementet. Der blev opfordret til at acceptere dette 

og desuden blive nævnt i det kommende informationsbrev. 
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Pkt.7. Budgettet for 2023 blev debatteret og spørgsmål til græsrobotter mv. bemærkningerne blev noteret og 

budgettet godkendt. Kaj Stauning stillede spørgsmål i forbindelse med budgettet, og de spørgsmål vil blive 

sendt til administrationen for svar på. 

 

 

Pkt. 8. Regnskabet for 2021 blev gennemgået. Ingen kommentarer 

 

 

Pkt. 9. Punktet bortfaldt. 

 

Pkt. 10. Punktet bortfaldt delvist. Der blev informeret om fra bestyrelsens side, at et bestyrelsesmedlem 

Dennis Martinsen nr. 139 er fratrådt bestyrelsen, og derfor blev Maria Hansen nr. 45, som var suppleant nu 

indtrådt i bestyrelsen. 

 

Pkt. 11. Eventuelt: Der blev nævnt fra flere beboere, at der fortsat er knallertkørsel i parken på stierne, samt alt 

for høj kørsel på indfaldsvejen til Frydenhøjparken. Dette og en opfordring til afholdelse af noget socialt 

sammen vil blive skrevet og omdelt i den kommende nyhedsbrev/informationsskrivelse. 


