
 
  

Til beboere i Afd. Hyvildhus 

Hyvildparken 9-11 
7330 Brande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dato: 23/8 2019 
 

Ordinært afdelingsmøde i Afd. Hyvildhus 

Til brug ved det ordinære afdelingsmøde torsdag den 5/9 2019, klokken 17.00 på Hotel 
Dalgas, Storegade 2 i Brande, fremsender vi vedlagt: 
 

• Forslag til driftsbudget for Afd. Hyvildhus 
for perioden 1/1 – 31/12 2020. 

 

• Ordforklaring til driftsbudgettet. 
 

• Indkomne forslag om 

- ændring af husorden 

- ingen retablering af udvidede terrasser 

- lukning af åbning mellem altan/gangbro 

- riste over renden rundt om huset 

- gæsteparkering for enden af blokken 

- røgfri boliger 

- overdækning af parkeringspladser 

- økonomi til afdelingens ønsker 

- vedligeholdelse af græsplæne 

- manglende glassur i toiletkumme 

Venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen 
Heidi Gru, Hyvildparken 11, 02 3 

Klaus Orla Thierry Andersen, Hyvildparken 9, 01 3 

1 vakant plads i afdelingsbestyrelsen 

Dagsorden for afdelingsmødet: 

1. Valg af dirigent. 

2. Afdelingens beretning for perioden siden sidste møde. 
 

3. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 
 

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af 2 medlemmer til afdelingsbestyrelsen for 2 år. 
 

6. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for 1 år. 
 

7. Eventuelt. 



 



1,32%Huslejestigning pr. 1. januar 2020

90115 - Hyvildhus
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Nuværende husleje Ændring

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 1,32%, 

svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 28.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar 

2020.

6.381836.298

Husleje pr. 1. januar 2020

Sådan er huslejen fordelt
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UDGIFTER



Nettokapitaludgifter i alt

Ejendomsskatter

 Renovation
 Forsikringer
 El og varme i fællesarealer

Administration

Offentlige og andre faste udgifter i alt

Renholdelse
 Almindelig vedligeholdelse

Planlagt vedligeholdelse
 - Dækket af afdelingens opsparing
Istandsættelse ved fraflytning
 - Dækket af afdelingens opsparing

 Diverse udgifter

Variable udgifter i alt

Opsparing til planlagt vedligeholdelse



 Opsparing til tab ved fraflytning

Henlæggelser i alt

Tab ved lejeledighed 
 - Dækket af dispositionsfonden
Tab ved fraflytninger
 - Dækket af afdelingens opsparing

 Andre renter

Ekstraordinære udgifter i alt

Årets overskud 

Udgifter i alt

INDTÆGTER

Husleje
 Andre indtægter

Ordinære indtægter i alt

Nødvendig huslejestigning

Balance

0 2.115

0 0

1
-1
0

0 1
0 -1

2.144

0 0 0

0 0

Opsparing til istandsættelse ved 

fraflytning (A-ordning)

2.116

203

140

201

0 2.115

0 205 111

0 5
-50

Ingen beboerindflydelseBeboerindflydelse

Beboer    

indflydelse
Konto Kontonavn

Regnskab

2018

Budget Nyt budget

20202019

Mindre beboerindflydelse

106

0

0 248 247

165 100

0 1

101-105

129

120

121

123

114
115

117

119

116

130

131

109
110
111
112

(i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.)

0 1.610 1.615

118

15
0 128 154

0 40 20
0 10 18
0 30

0

-10

0 35 10

0 1 15

0

Nettokapitaludgifter

0 1.610 1.615

0 40 40

0 0 10
0 0 -118

0 2.115 2.144

0 0 28

0 0 0

0

5
-5

0 2.115 2.116

19

5 10

0 50 137

0 52 171

0 0



20-årig budget for vedligeholdelse og opsparing hertil

Drifts- og vedligeholdelsesplaner (D&V-plan):

En D&V-plan er et arbejdsredskab, som vi benytter til at fastlægge den fremtidige vedligeholde og opsparing

for afdelingen.

En D&V-plan løber over en 20 årige periode, hvor der bliver foretaget en skønsmæssig vurdering af afdelingens

behov for vedligeholdelse. Vurderingen sker løbende, og både drift og planlagt vedligeholdelse indgår i

D&V-planen. Til en D&V-planen får vi input fra den årlige markvandring, hvor afdelingsbestyrelsen og drifts-

chefen gennemgår bygninger og udearealer. Med jævne mellemrum foretages der en gennemgang af byg-

ningerne af ekstern byggesagkyndig. Også det årlige afdelingsmøde kan påvirke D&V-planen, da beboerne

her har mulighed for at vedtage nye vedligeholdelsesopgaver for afdelingen.

Større vedligeholdelsesarbejder:

Der er ikke afsat større enkelt beløb i 2020 til vedligeholdelse.

Nedenfor viser vi 20 år i diagramet og de første 10 år i tal af D&V-planen.

Regnskab 

2018

Budget 

2019

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Opsparing primo 0 0 165.000 146.653 315.495 484.164 660.872 650.891 646.205 690.050 708.575 759.785

Planlagt forbrug 0 0 118.347 106.158 111.331 108.292 159.981 164.686 126.155 161.475 138.790 634.768

Årets opsparing 0 165.000 100.000 275.000 280.000 285.000 150.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000

Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opsparing ultimo 0 165.000 146.653 315.495 484.164 660.872 650.891 646.205 690.050 708.575 759.785 325.017

Saldo pr. bolig 0 5.893 5.238 11.268 17.292 23.603 23.246 23.079 24.645 25.306 27.135 11.608

Saldo pr. m² 0 61 54 116 178 244 240 238 254 261 280 120

Opsparing pr. m² 0 61 37 101 103 105 55 59 63 66 70 74
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Afdrag og renter af kred.lån (105) 
Betaling af afdrag og renter på lån, som 

er optaget til at opføre ejendommen for. 

De fleste har samme ydelse hvert år, 

men nogle lån - i nyere byggerier - 

bliver reguleret i takt med inflationen. 

Ejendomsskatter (106) 
Betaling til kommunen for ejendoms-

skatter, baseret på grundlag af ejen-

domsvurderingen. 

Vandafgift (107) 
Udgifter til betaling af ejendommens 

samlede vandforbrug, som blandt andet 

bliver benyttet til vaskemaskiner, bruse-

bade, toiletter og køkkenhaner m.v. 

Vandforbruget er afhængigt af den 

enkelte beboer, så det er godt at spare på 

vandet. Husk derfor at ringe til boligsel-

skabet hurtigst muligt, hvis du konstate-

rer et brud eller utæthed. 

Udgiften afhænger både af kommunens 

vandpris og prisen for at få returvandet 

ud til kloakkerne. 

Renovation (109) 
Betaling til kommunen for at hente 

vores almindelige husholdningsaffald 

og vores storskrald. 

Udgiften afhænger af antallet af tøm-

ninger, men også af beboernes adfærd. 

Så spar på emballage og andet unød-

vendigt affald. 

Forsikring (110) 

Afdelingen har tegnet en bygnings-

brandforsikring på ejendommen. Der 

kan også være tegnet andre forsikringer. 

Husk at hver husstand gør klogt i selv 

at tegne en indboforsikring. Indboet 

er ikke dækket af afdelingens forsik-

ringer. 

El og varme til fælles arealer (111) 
El- og varmeforsyning til opgange, 

kældre, selskabslokaler, affaldsrum, 

fælles udearealer m.v. 

Målerpasning (111) 
Dækker udgiften til måleraflæsning og 

udarbejdelse af varmeregnskaber m.v. 

Selve varmeudgiften bliver betalt af 

beboeren via det månedlige a’conto 

varmebidrag. Der bliver hvert år udar-

bejdet et varmeregnskab, hvor beboeren 

enten får penge retur eller skal efterbeta-

le – alt efter forbrug og a’conto-

indbetalingen. 

Administrationsbidrag (112) 
Budgetteret udgift til administration. 

Administrationsbidraget bliver betalt til 

boligorganisationen, som afholder alle 

udgifter for at varetage de administrati-

ve opgaver, herunder udgifter til inspek-

tører m.v. 

Dispositionsfond (112) 
Afdelingen skal bidrage (henlægge) til 

boligorganisationens dispositionsfond. 

Bidragene er obligatoriske. Bidraget 

udgør pt. kr. 582,- pr lejemål pr. år. 

Afdelingens pligtmæssige bidrag 

(113) 

Afdelinger, der helt eller delvis er taget i 

brug før 1. januar 1970, skal betale et 

årligt pligtmæssigt bidrag til Landsbyg-

gefonden. 

A-indskuddene er fastlagte årlige beløb, 

som ikke bliver reguleret. G-

indskuddene bliver derimod reguleret i 

takt med inflationen – en gang årligt. 

Renholdelse (114) 

Størsteparten af denne post indeholder 

lønudgifter til ejendomsfunktionærer 

eller medhjælp. 

Herudover kan der være følgende po-

ster: Rengøring af trapper og vinduer, 

måttevask, skadedyrsbekæmpelse og 

rengøringsartikler. 

 

 

Almindelig vedligeholdelse (115) 

På denne konto kan du se de faktiske 

udgifter, der har været til almindelig-

drift og vedligeholdelse. 

Planlagt og periodisk vedligehol-

delse (116) 

På denne konto kan du se de faktiske 

udgifter, der har været til drift og vedli-

geholdelse. 

Bemærk afsnittet omkring drifts- og 

vedligeholdelsesplanen på side 3. 

Udgiften fra denne konto påvirker ikke 

budgettet direkte. Det sker derimod på 

kontoen for henlæggelse til planlagt og 

periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

(konto 120), hvor henlæggelsen finder 

sted. Afdelingen sparer altså penge op 

på konto 120, så afdelingen kan bruge 

af de opsparede midler, som ses af 

denne konto. 

Istandsættelse ved fraflytning (117) 
Denne konto dækker afdelingens andel 

af normal-istandsættelse ved fraflytning. 

Udgiften påvirker ikke huslejen, idet 

årets udgift bliver betalt af afdelingens 

opsparede midler. Se henlæggelser på 

konto 121. 

Særlige aktiviteter (118) 
Udgifter i forbindelse med drift af fæl-

les faciliteterne (beboerlokale, vaskeri-

er, selskabslokaler m.v.) bliver bogført 

på denne konto. Indtægterne fremgår af 

andre ordinære indtægter. 

Diverse konto (119) 
Denne konto indeholder udgifter til 

blandt andet: Kontingent til Boligsel-

skabernes Landsforening, udgifter til 

beboermøder/beboeraktiviteter, afde-

lingsbestyrelsens rådighedsbeløb, delta-

gelse i kurser og udgifter til beboerbla-

det ’Hjem til dig’. 

Ordforklaring 
....til budgettet 

Udgifter: 



Henlæggelse til planlagt og perio-

disk vedligeholdelse (120) 
Hvert år skal afdelingen foretage hen-

læggelse (opsparing) til vedligeholdelse 

og fornyelser af tekniske installationen 

og hovedistandsættelser. 

Henlæggelser bliver foretaget for at 

opnå en størst mulig udjævning af ud-

giften til større vedligeholdelsesarbejder 

og fornyelser, så disse kan blive lavet på 

det bedste tidspunkt – både teknisk og 

økonomisk. Samtidig er henlæggelserne 

med til at sikre en jævn huslejeudvik-

ling.  

Se også afsnittet om drifts- og vedli-

geholdelsesplanen på side 3. 

Henlæggelse til istandsættelse ved 

fraflytning (121) 
Istandsættelse påhviler lejer og/eller 

afdelingen. Denne konto bliver brugt til 

at dække afdelingens andel i udgiften 

ved fraflytning. Vi henlægger midler 

der svarer til de forventede istandsættel-

sesudgifter for de enkelte boligtyper 

eller den forventede fraflytningsfre-

kvens, samt efter lejernes forventede bo-

anciennitet ved fraflytning. 

Tab ved fraflytning (123) 
Henlæggelser til denne konto afhænger 

af, hvorvidt vi skønner, at der er risiko 

for tab ved fraflytning. Det kan for 

eksempel være manglende betaling for 

skyldig husleje eller udgifter til istand-

sættelse ved fraflytning, som påhviler 

den fraflyttede lejer. 

Ydelser på lån til forbedringsarbej-

der (125) 
Betaling af afdrag og renter på lån, der 

er optaget i forbindelse med forbed-

rings- eller moderniseringsarbejder. For 

det meste er det et fast beløb, men der 

også forekomme ydelser, som er regule-

ret i takt med inflationen. 

Afskrivning af forbedringsarbejder 

(126) 
På denne konto kan du se den del af 

forbedrings- eller moderniseringsarbej-

der som ikke er finansieret ved låneop-

tagelse. Beløbet bliver afskrevet over 

brugsperioden. 

Tab ved fraflytning (129 + 130) 
Hvis afdelingen har tab, som følge af en 

fraflyttet lejer, der ikke betaler sin fra-

flytningsregning, kan disse udgifter stå 

her. 

Huslejetab vil blive dækket af selska-

bets dispositionsfond, mens øvrige 

udgifter vil blive dækket af de løbende 

henlæggelser, som afdelingen har fore-

taget gennem tiderne (se henlæggelse til 

tab ved lejeledighed og fraflytning – 

konto 123). 

Hvis der ikke er henlagt beløb nok, vil 

det udækkede beløb fremgå af kontoen. 

Afvikling af underskud (133) 
Hvis afdelingen tidligere har haft under-

skud på sine regnskaber, skal dette 

underskud normalt være afviklet over 3 

år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligafgifter og leje (201) 
På denne konto opføres den lejeindtægt, 

som kan opnås ved fuld udlejning. 

Lejeindtægten dækker indtægten fra 

boliger, erhverv, kældre, garager, butik-

ker m.v. 

Renter (202) 
Afdelingens renteindtægter stammer fra 

den forrentning, som afdelingens kon-

tanter giver. 

Andre ordinære indtægter (203) 
Indtægter fra beboerlokaler, fællesva-

skerier og selskabslokaler fremgår af 

denne konto. Indtægterne kan således 

være beboernes betaling for vask eller 

benyttelse af selskabslokaler. 

Udgifterne fremgår af kontoen for sær-

lige aktiviteter (118) 

Overført resultat (203.3) 
Hvis afdelingen tidligere har haft over-

skud på sine regnskaber, skal dette 

overskud normalt være afviklet over 3 

år. 

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Administrationen 

Telefon: 76 64 66 00 

Email: post@fruehojgaard.dk 

. 

 

Indtægter: 
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Forslag fra afdelingsbestyrelsen 

Husorden for Afd. Hyvildhus 

Eksisterende husorden Forslag til husorden 
Ændringer er markeret med rødt 

Vedtaget af organisationsbestyrelsen på møde 
nr. 98, tirsdag den 14/3 2017 
Tilføjelser/ændringer kan efterfølgende 
vedtages af beboerne på afdelingsmøder i den 
enkelte afdeling. 
 

Vedtaget af organisationsbestyrelsen på møde 
nr. 98, tirsdag den 14/3 2017 
Tilføjelser/ændringer kan efterfølgende 
vedtages af beboerne på afdelingsmøder i den 
enkelte afdeling. 
Husordenen er vedtaget af beboerne på det 
ordinære afdelingsmøde den 5/9 2019. 
 

1. Antenner og paraboler 
Tilslutning til fællesantenne skal foretages 
med originale kabler og stik. 
 
Der må ikke sættes parabol eller lignende 
på ejendommen, og du må ikke sætte en 
parabol på din altan! 
Har du behov for en parabol, skal du 
foretage dig følgende: 

- Skriv en ansøgning om opsætning 
af parabol og send den til 
Boligselskabet Fruehøjgaard. Du 
skal oplyse om, hvilke tv-kanaler du 
mangler – som du ikke kan 
modtage via de almindelige 
programpakker eller på digitalt tv. 

- Herefter får du en tilladelse til at få 
monteret din parabol på et 
nærmere angivet sted. 

- Opsætning af parabolen skal 
foretages af en autoriseret 
installatør. 

- Du skal selv betale for de udgifter, 
der er til at få opsat parabolen. 

 

1. Antenner og paraboler 
Tilslutning til fællesantenne skal foretages 
med originale kabler og stik. 
 
Der må ikke sættes parabol eller lignende 
på ejendommen, og du må ikke sætte en 
parabol på din altan! 
Har du behov for en parabol, skal du 
foretage dig følgende: 

- Skriv en ansøgning om opsætning 
af parabol og send den til 
Boligselskabet Fruehøjgaard. Du 
skal oplyse om, hvilke tv-kanaler du 
mangler – som du ikke kan 
modtage via de almindelige 
programpakker eller på digitalt tv. 

- Herefter får du en tilladelse til at få 
monteret din parabol på et 
nærmere angivet sted. 

- Opsætning af parabolen skal 
foretages af en autoriseret 
installatør. 

- Du skal selv betale for de udgifter, 
der er til at få opsat parabolen. 

 

2. Affald 
Affald skal afleveres i de dertil indrettede 
containere og molokker. Hver enkelt 
beboer er forpligtet til at medvirke til at 
holde afdelingens område ryddeligt. 

 

2. Affald 
Affald skal afleveres i de dertil indrettede 
containere og molokker. Hver enkelt 
beboer er forpligtet til at medvirke til at 
holde afdelingens område ryddeligt. 

 

3. Altaner  
Du må gerne lufte og tørre tøj på altanen, 
men ikke højere end rækværkets højde. 
Der må ikke hænge tæpper, dyner, eller 
lignende på rækværket eller ud af 
vinduerne, ligesom der heller ikke må 
rystes tæpper, smides affald, eller andet ud 
over altanen. 

3. Altaner og terrasser 
Du må gerne lufte og tørre tøj på altanen, 
men ikke højere end rækværkets højde. 
Der må ikke hænge tæpper, dyner, eller 
lignende på rækværket eller ud af 
vinduerne, ligesom der heller ikke må 
rystes tæpper, smides affald, eller andet ud 
over altanen. 
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Du må gerne grille med el- eller gasgrill på 
altan/terrasse. 

 

Du må gerne grille med el- eller gasgrill på 
altan/terrasse. 
 
Afskærmning: 
Altaner må afskærmes i altanens højde 
med med plexiglas (kun med indvendig 
montering) eller med.stof i farverne hvid, 
grå eller beige. 
 

Terrasser må afskærmes med sortmalet 
træhegn.  
 
Markiser: 
Der må opsættes markiser i farverne hvid, 
grå eller beige. Monteringen skal udføres 
af en professionel montør, og skal 
retableres ved fraflytning. Både montering 
og retablering sker for lejers egen regning. 

 

 4. Haver 
Havearealet inden for hækken er til den 
pågældende boligs fri disposition. 
 
Beboere i stueetagen er selv forpligtede til 
at holde haven. Forpligtelsen omfatter hele 
haven – både terrasse, græs og bede. 
Boligselskabet sørger for klipning af hæk. 
 
Fliser: Fliser skal holdes fri for alger. 
Ønsker man at udvide terrassen, skal det 
udføres håndværksmæssigt korrekt. En 
udvidelse af terrassen skal ikke retableres 
ved fraflytning. 
 
Haveaffald skal afleveres på 
genbrugspladsen 
 
 
For almindelig vedligeholdelse gælder: 

Generelt: Haven må ikke fremstå som 
naturgrund – heller ikke i korte perioder. 
 
Opbevaring: Der må ikke stå ting, skrald 
eller affald, som møbler, cykler/knallerter, 
som ikke naturligt hører hjemme i en have. 
Haven skal fremstå ryddelig. 
 
Græs: Hvis der er græs i haven, skal det 
slås jævnligt. 
 
Planter: Bede og buske skal være holdt. 
Træer, hække og spalierer må ikke være 
højere end 200 cm. 
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Ukrudt må ikke få overhånd, og ukrudt, 
ukrudtsfrø eller lignende må ikke genere 
nabohaverne. 
 
Afdelingen er giftfri. 
 

4. Bad og toilet 
For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal 
du være varsom med, hvad du skyller ud i 
håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og 
lignende skal i skraldespanden, ikke i 
toilettet. 
Er vvs-installationerne i stykker og/eller 
utætte, skal du så hurtigt som muligt melde 
det til boligselskabet. 

 

5. Bad og toilet 
For at undgå tilstopning af afløbsrør, skal 
du være varsom med, hvad du skyller ud i 
håndvask og toilet. Bleer, vat, avispapir og 
lignende skal i skraldespanden, ikke i 
toilettet. 
Er vvs-installationerne i stykker og/eller 
utætte, skal du så hurtigt som muligt melde 
det til boligselskabet. 

 

5. Husdyr 
Det er ikke tilladt at holde husdyr, herunder 
hunde, katte, slanger og andre krybdyr i 
lejligheden. 
Andre mindre husdyr, såsom hamstre og 
stuefugle kan holdes, hvis ikke de er til 
gene for de øvrige beboere – enten ved 
støj eller lugt. 
Eventuelt mindre dyr kan kræves fjernet, 
såfremt der indløber klager. 

 

6. Husdyr 
Det er ikke tilladt at holde husdyr, herunder 
hunde, katte, slanger og andre krybdyr i 
lejligheden. 
Andre mindre husdyr, såsom hamstre og 
stuefugle kan holdes, hvis ikke de er til 
gene for de øvrige beboere – enten ved 
støj eller lugt. 
Eventuelt mindre dyr kan kræves fjernet, 
såfremt der indløber klager. 

 

6. Musik og støj 
Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, 
musikinstrumenter og sangøvelser skal ske 
under hensyntagen til naboerne. Om 
nødvendigt skal vinduerne holdes lukket. 
Specielt om aftenen og natten skal der 
vises særligt hensyn, så de andre beboers 
ønske om nattero bliver respekteret. 
Boremaskiner og andre maskiner, der kan 
medføre støjgener for naboer, må kun 
benyttes i dagtimerne. 

 

7. Musik og støj 
Brug af radio, fjernsyn, stereoanlæg, 
musikinstrumenter og sangøvelser skal ske 
under hensyntagen til naboerne. Om 
nødvendigt skal vinduerne holdes lukket. 
Specielt om aftenen og natten skal der 
vises særligt hensyn, så de andre beboers 
ønske om nattero bliver respekteret. 
Boremaskiner og andre maskiner, der kan 
medføre støjgener for naboer, må kun 
benyttes i dagtimerne. 

 

7. Parkering  
Parkering af personbiler, varebiler og 
motorcykler må kun ske på optegnede 
parkeringspladser. Lastvogne (biler over 
3,4 tons) og ikke-indregistrerede køretøjer 
må ikke efterlades eller stå på afdelingens 
område. 
Campingvogne, anhængere og lignende 
må kun holde på afdelingens område i få 
dage – for klargøring. 

 

8. Parkering  
Parkering af personbiler, varebiler og 
motorcykler må kun ske på optegnede 
parkeringspladser. Lastvogne (biler over 
3,4 tons) og ikke-indregistrerede køretøjer 
må ikke efterlades eller stå på afdelingens 
område. 
Campingvogne, anhængere og lignende 
må kun holde på afdelingens område i få 
dage – for klargøring. 

 

8. Postkasser 
Postloven fastslår, at postkasser skal være 
opsat i opgang eller uden for ejendommen. 

9. Postkasser 
Postloven fastslår, at postkasser skal være 
opsat i opgang eller uden for ejendommen. 
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Du har pligt til at tømme postkassen og 
fjerne papiraffald. 

Du har pligt til at tømme postkassen og 
fjerne papiraffald. 

9. Skadedyr
Hvis du ser eller hører skadedyr på
afdelingens område, f.eks. mus, rotter,
kakerlakker og lignende, skal du straks
meddele det til boligselskabet.

For at mindske risikoen for rotter må du 
ikke kaste affald, herunder køkkenaffald 
uden for affaldscontainere. Af samme 
årsag er det ikke tilladt at fodre fugle, katte 
og andre smådyr. 

10. Skadedyr
Hvis du ser eller hører skadedyr på
afdelingens område, f.eks. mus, rotter,
kakerlakker og lignende, skal du straks
meddele det til boligselskabet.

For at mindske risikoen for rotter må du 
ikke kaste affald, herunder køkkenaffald 
uden for affaldscontainere. Af samme 
årsag er det ikke tilladt at fodre fugle, katte 
og andre smådyr. 

10. Trappearealer
Da trapperne er flugtveje, må du ikke stille
noget på trappearealerne, som f.eks.
flasker, fodtøj, affald eller lignende.

11. Trappearealer
Da trapperne er flugtveje, må du ikke stille
noget på trappearealerne, som f.eks.
flasker, fodtøj, affald eller lignende.

11. Vandhaner og cisterner
Utætte vandhaner eller cisterner medfører
ofte et stort merforbrug af vand, der både
er dyrt og belaster miljøet. Hvis vandhane
eller toilet ikke fungerer optimalt, skal du
straks kontakte boligselskabet.

12. Vandhaner og cisterner
Utætte vandhaner eller cisterner medfører
ofte et stort merforbrug af vand, der både
er dyrt og belaster miljøet. Hvis vandhane
eller toilet ikke fungerer optimalt, skal du
straks kontakte boligselskabet.

12. Vaske- og opvaskemaskine eller
tørretumbler
Du må gerne installere vaske- og
opvaskemaskine, hvis arbejdet bliver udført
fagligt forsvarligt af en autoriseret
håndværker. Tørretumbler må ikke blive
tilsluttet ejendommens ventilationssystem.
Det vil sige, at det skal være en
kondenstørretumbler.
Inden du påbegynder arbejdet, skal du
søge om godkendelse hos
boligselskabet (installationsretten).
I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug vil
du blive gjort erstatningsansvarlig og skal
betale for at få udbedret eventuelle skader.

13. Vaske- og opvaskemaskine eller
tørretumbler
Du må gerne installere vaske- og
opvaskemaskine, hvis arbejdet bliver udført
fagligt forsvarligt af en autoriseret
håndværker. Tørretumbler må ikke blive
tilsluttet ejendommens ventilationssystem.
Det vil sige, at det skal være en
kondenstørretumbler.
Inden du påbegynder arbejdet, skal du
søge om godkendelse hos
boligselskabet (installationsretten).
I tilfælde af fejlinstallation eller misbrug vil
du blive gjort erstatningsansvarlig og skal
betale for at få udbedret eventuelle skader.

13. Ødelæggelse, hærværk og lignende
Hærværk og ødelæggelser af ejendom og
anlæg, som du eller dine gæster er
ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil derfor i
givet fald modtage et erstatningskrav fra
boligselskabet.

14. Ødelæggelse, hærværk og lignende
Hærværk og ødelæggelser af ejendom og
anlæg, som du eller dine gæster er
ansvarlig for, skal du erstatte. Du vil derfor i
givet fald modtage et erstatningskrav fra
boligselskabet.
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14. Ændringer i husorden
Ændringer i boligselskabets
standardhusorden skal godkendes af
organisationsbestyrelsen.
Beboere i en afdeling kan ved
stemmeflerhed på et afdelingsmøde
vedtage ændringer til boligselskabets
standardhusorden.

15. Ændringer i husorden
Ændringer i boligselskabets
standardhusorden skal godkendes af
organisationsbestyrelsen.
Beboere i en afdeling kan ved
stemmeflerhed på et afdelingsmøde
vedtage ændringer til boligselskabets
standardhusorden.
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Fra: Viola Lund <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>  
Sendt: 20. august 2019 08:30 
Til: Lene Mathiasen Merrild <lmm@fruehojgaard.dk> 
Emne: Forslag til møde 5.9.2019 Hyvildparken 9 7330. Brande 

Anlæggelse af gæste p-pladser for enden af blokken ... 

Mvh 
Viola Elfrida Lund 
Hyvildparken 9 2 dør 2 
7330  Brande 
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20. august 2019 kl. 16.39

Fwd: Afdelingsmøde - punkter til dagsorden 
Heidi Gru <XXXXXXXXXXXXX> 
Til: <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX> 

From: Susan Haahr <XXXXXXXXXXXXX>  
Sent: Sunday, August 4, 2019 9:59:19 AM 
To: <XXXXXXXXXXXXX>  
Subject: Afdelingsmøde - punkter til dagsorden  

Hej Heidi 

Jeg vil gerne bede om at få flg. punkter på dagsorden til afdelingsmødet: 

1) Røgfri boliger - hvad er holdningen til et røgfrit Hyvildparken?

Ifølge rygeloven er det ikke tilladt at ryge på trappeopgange, i indgangspartier og 
lignende. Boligforeninger og boligselskaber kan dog godt fastlægge mere restriktive regler. Flere almene 
boligselskaber har i forbindelse med nybyggeri etableret røgfri boligafdelinger. 

- Fordele ved røgfri boligforeninger 

• Bedre indeklima

• Renere luft fri for de skadelige stoffer fra tobaksrøgen

• Mindre risiko for brand

• Færre udgifter til vedligeholdelse, rengøring og maling

• Færre konflikter vedr. tobaksrygning

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/naboroeg/roegfri-boliger/ 

2) Overdækkede parkeringspladser - uden huslejeforhøjelse

- hvad ville det koste? 

- hvordan ville det kunne finansieres? 

3) Får Hyvildparken fra Fruehøjgaard økonomiske midler til eget brug efter foreningens ønsker og behov?

- hvis ja, hvor meget og på hvilke betingelser - måske kunne det finansiere parkeringspladser? 

Sig til, hvis det skal uddybes f.eks. 

Vi ses! 

Venlig hilsen / Best regards 

Susan Haahr 
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Hyvildparken 9, 2.-4 / DK-7330 Brande 
CVR XXXXXXXX

mailto:kontakt@susanhaahr.dk
mailto:hgru@live.dk
mailto:hgru@live.dk
https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/passiv-rygning/naboroeg/roegfri-boliger/
mailto:kontakt@susanhaahr.dk
https://www.google.com/maps/search/Hyvildparken+9?entry=gmail&source=g
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20. august 2019 kl. 16.39

Fwd: Afdelingsmøde 5-9-19

Heidi Gru <XXXXXXXXXXXXX> 

Til: <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>  

From: Pia Pedersen <XXXXXXXXXXXXX>  
Sent: Friday, August 9, 2019 12:29:16 PM 

To: <XXXXXXXXXXXXX>  
Subject: Afdelingsmøde 5-9-19  

Forslag som ønskes, skrevet ind i vedtægter. 

Terrasser, der er anlagt, efter at have søgt, og fået lov at lave, skal ikke føres tilbage ,til græsplæne .Ved 

fraflytning . 

Gartner firmaet som holder Hyvildparken .Kan man sætte ? ved  

Det kunne være dejlig, hvis det er græsplæne, hvor der skulle være græs, og ikke ukrudt, 

Hvem skal tage sig af problemet ,vand der løber ned mellem -murværk og gangbro og altaner.Problemet 

er jo størst for os ,der har beskidt vand løbende ned over vinduerne og ned i nakken ,når man står og 

skal låse døren op eller i  

Hvordan går det ,med risten omkring huset . 

Venligst Pia Pedersen 

Hyvildparken 11 st 6  

Fwd: afdelingsmøde hyvildhus 5-9 19

21. august 2019 kl. 18.41Heidi Gru <XXXXXXXXXXXXX> 
Til: <XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX>  

From: Pia Pedersen <XXXXXXXXXXXXX>  
Sent: Wednesday, August 21, 2019 6:39:04 PM 
To: <XXXXXXXXXXXXX> 
Subject: afdelingsmøde hyvildhus 5-9 19  

Jeg har et problem, som jeg gerne vil have op på mødet, måske er det kun et problem, jeg har 
Hyvildparken 11 st. 6: Glasuren i toilet kummen mangler flere steder.  Pia Pedersen 

mailto:piaannbritt@gmail.com
mailto:hgru@live.dk
mailto:hgru@live.dk
https://www.google.com/maps/search/Hyvildparken+11+st+6?entry=gmail&source=g
mailto:piaannbritt@gmail.com
mailto:hgru@live.dk
mailto:hgru@live.dk
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