
 
 

 

 
 
Referat af Frederiksborg Almene Boligforenings 68. ordinære generalforsamling  
den 22. september 2021 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Valg af referent 
4. Godkendelse af forretningsorden 
5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning 
6. Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende 

revisionsberetning samt forelæggelse af budget for boligorganisationen 
7. Eventuelt indkomne forslag 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
9. Valg af revisor  
10. Eventuelt  

  
Formand Helle Hyrd Hansen bød på vegne af bestyrelsen, velkommen til FAB’s 68. ordinære ge-
neralforsamling, som i år blev afholdt i beboerhuset i Langbjerg Park. 
 
Ad punkt 1 – valg af dirigent 
Steen Knudsen blev valgt. 
 
Der var til generalforsamlingen mødt 27 husstande og i alt 54 stemmer.  
 
Ad punkt 2 – valg af stemmetællere 
Henrik Nielsen og Niels Andersen, ejendomsmester blev valgt. 
 
Ad punkt 3 Valg af referent 
Anne-Merethe Bryder fra administrationen, blev valgt som referent. 
 
Ad punkt 4 – Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsorden blev godkendt.  
 
Ad punkt 5 – Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning 
Helle Hyrd Hansen fremlagde bestyrelsens årsberetning. 
 
 

Generalforsamling i FAB 22. september 2021 
Endnu en gang velkommen til Generalforsamling i FAB. Denne gang er det generalforsamlingen nr. 68. Det er 
dejligt, at vi atter kan afholde vores generalforsamling i vores regi. Det er også væsentligt billigere. 
Corona én har betydet væsentlige ændringer i Danmark og selvfølgelig også i afdelingerne i FAB. Der har 
været begrænset og i perioder slet ingen adgang til fælleshuse og beboer aktiviteter. Aktiviteter, som først for 
nylig er blevet genoptaget. Vi har allerede afholdt afdelingsmøder i 3 af afdelingerne. Og Petersborgvænget 

                

 

 



afholder deres afdelingsmøde på mandag. Så er alle afdelingsmøder gennemført. 
Ligeledes har der været begrænset muligheder for kontakt til ejendomskontorene. 
Vi har lært, at bruge mobilen og computerne til mødeaktiviteter og planlægningen. Det har bestemt ikke været 
optimalt, men det har været nødvendigt og også meget lærerigt. Det har endda givet ideer til nye måder eller 
alternative måder, at administrere og kommunikere på.  

 
  
På fraflytningssiden har 2020 været et, på mange måder hårdt år for FAB.  
Der har i 2020 været 36 flytninger i modsætning til 2019 hvor der var 29 fraflytninger. Og antallet af fraflytnin-
ger pga. dødsfald er desværre steget fra 3 i 2019 til 6 i 2020.  
 
Fraflytningerne fordelte sig således: 
 
Petersborgvænget: 17 fraflytninger i 2020 i modsætning til 6 i 2019 

Heraf er der 3 interne flytninger i afdelingen, 3 interne flytninger til andre afde-
linger i FAB og 2 pga. dødsfald. 9 er flyttet ud. 

Fredskovhellet   : 9 fraflytninger i 2020 og der var 10 i 2019. 
   Heraf er der 1 intern i afdelingen og 2 pga. dødsfald. 6 flyttet ud. 
Langbjerg park   : 5 fraflytninger heraf 2 ungdomsboliger i 2020. Samme som i 2019 
   Heraf er der 1 intern i afdelingen og 1 pga. dødsfald. 3 flyttet ud. 
Elverparken   : 5 fraflytning i 2020 i modsætning til 8 i 2019. 

Heraf er der 1 intern i afdelingen og 1 til anden afdeling og 1 pga. dødsfald. 2 
er flyttet ud. 
 

I alt betyder det en stigning fra 29 fraflytninger i 2019, til 36 i 2020. Men hvis vi trækker interne flytninger og 
dødsfald fra, så har der samlet været 20 flytninger væk fra FAB. Det er 2 mere, end i 2019. Men det betyder jo 
også, at der er kommet 26 nye husstande, i FAB. Og hjertelig velkommen til jer.  
 
I 2020 var der heldigvis, præcis som i 2019, ingen udsatte.  
Stigningen i antallet af fraflytninger, har også betydet lidt flere kommunale anvisninger.  
Í 2019 blev der anvist 4 lejligheder og i 2020 blev der anvist 7 til kommunen. 
Grunden til, at der er 3 flere kommunale anvisninger i 2020 end i 2019 er, at der sammenlagt er 34 fraflytninger 
fra familieboliger. Og kommunen skal jo have råderet over hvert 4 lejemål, så de har traditionen tro, kun sagt 
nej tak til anvisningsretten i Elverparken. Reglen om kommunal anvisning gælder også ved internflytning og 
byttelejlighed. Kommunen får selvfølgelig ikke byttelejligheden, men flytningen tæller med i regnskabet om 
hver 4. lejlighed. 
 
På medlemssiden, så er der rigtig gode nyheder. Antallet af medlemmer i FAB er steget. 
1.april 2019 var der 1220 medlemmer i FAB, heraf 679 aktive. Og 1. april 2021 var der 1279 medlemmer heraf 
676 aktive. Så selvom der siden 2019 er flyttet 56 medlemmer ind i FAB, så har vi stadigvæk masser af aktive 
medlemmer. Dette betyder, at vi ikke umiddelbart, behøver at forvente udfordringer med udlejningen af vores 
boliger.  
 
Tak til vores personale. Niels, Per og Luca. Tak for jeres indsats I er altid klar til at besvare både bestyrelsen 
og beboernes spørgsmål og der er altid mulighed for, at få hjælp, hvis der er problemer med boligerne. Tak for 
det. 
FAB er jo en selvstændig boligforening. Vi har ansat Vibo som administrator. Vibo er ansat til at tage sig af den 
daglige drift af FAB’s i alt 349 boliger, fordelt på 4 afdelinger. Og det gør de rigtig godt. Så en kæmpestor tak, 
skal også lyde til Vibo’s medarbejdere, som blandt andre opgaver, også varetager FAB. Tak til både Ditte, 
Tine, Dinah og Anne-Merete fra Vibo, som står for den daglige drift, udlejningen, det juridiske og hele den 
økonomiske side i forhold til budgetter og regnskaber i FAB. Det er virkelig en stor støtte for bestyrelsen. Vi 
ved altid, hvor vi kan henvende os, for at få råd og vejledning. Tak. 
En tak skal også lyde til bestyrelserne, Både afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelserne. I dag er 
det dog primært organisationsbestyrelsen, som jeg gerne vil takke. Tak for jeres indsats også under Corona 
restriktionerne, hvor det ikke altid har været nemt, at mødes via nettet og få teknikken til at samarbejde. 
Men især en tak til alle jer der bor i FAB. Uden jer, var der ikke noget FAB. Og uden jer, ville vi ikke have det 
gode sammenhold og naboskab, som vi har i FAB. Tusinde tak for jeres indsats.  
Til sidst vil jeg gerne have, at vi, traditionen tro, holder et øjebliks stilhed og mindes dem, vi har mistet, siden vi 
havde sidste generalforsamling. Også her, har Corona gjort det vanskeligt og endda til tider umuligt, at tage en 



ordentlig afsked. Nu er restriktionerne borte og jeg vil derfor bede forsamlingen om, at rejse sig op og sammen 
med mig, mindes de, der ikke længere er hos os. 
 
Ære være deres minde. 
Tak. 
Med disse ord overlader jeg trygt beretningen til forsamlingen. 
 
Helle Bibi Hyrd Hansen 
Formand for FAB 

 
 
Spørgsmål til beretningen: 
Der blev spurgt til om Elverparken ikke får tilbudt kommunal anvisning. Svar hertil, er at kommunen får 
tilbudt kommunal anvisning i Elverparken, men det er ikke altid kommunen benytter sig af det på grund af 
huslejeniveauet. 
 
Der blev spurgt til antal aktive op noteringer på ventelister. Svar hertil er at der endnu flere der er op no-
teret på de passiver ventelister, det er dem der ikke er aktivt boligsøgende. 
 
Der blev spurgt til ejendomsmestrer i Langbjerg park, nu hvor ejendomsassistenten har sagt op og hvor-
for man ikke kunne få den gamle ordning tilbage med egen ejendomsmester. Svar hertil, at der pt. søges 
om ny ejendomsmester assistent og at spørgsmålet også blev stillet til det netop afholdt afdelingsmøde i 
Langbjerg Park. 
 
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 
 
Ad punkt 6 – Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab 
med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for boligorganisationen 

Der var forud for generalforsamlingen indlagt foreningsregnskab samt afdelingsregnskab 
på foreningens hjemmeside www.fab-bolig.dk  
 
Administrationen fremlagde foreningens årsregnskab for 2020. Foreningens årsregnskab 
udviste et overskud på kr.19.221 der er overført til arbejdskapitalen. Foreningens budget 
for 2022 blev gennemgået.      
 
Årsregnskaberne 2020 for afdelingerne blev gennemgået. 
 
Årsregnskab for Petersborgvænget udviser et overskud på kr.361.286. som er overført til 
resultatkontoen som herefter udgør kr. 361.286.  
 
Årsregnskab for Fredskovhellet udviser et overskud på kr. 73.949 som er overført til resul-
tatkontoen som herefter udgør kr.474.837. 
 
Årsregnskab for Langbjerg Park udviser et underskud på kr. -16.742 som er overført til 
resultatkontoen som herefter udgør kr. 112.337.  
 
Årsregnskab for Elver Alle udviser et underskud på kr. -27.989 som er overført til resultat-
kontoen som herefter udgør kr. 43.941.  
 
Årsregnskab for foreningen, budget 2022 for foreningen samt årsregnskaberne for afdelin-
gerne blev godkendt. 
 
Ad punkt 7 – Behandling af eventuelt indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad punkt 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Petersborgvænget 

http://www.fab-bolig.dk/


Lone Hammer Nielsen er på valg og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Valg af et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Nielsen blev valgt for 2 år. 
 
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år, Thomas Duhn blev valgt som suppleant for 1 år. 
 
Fredskovhellet 
Ove Ekbøl er på valg, Ove Ekbøl blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år, Günes Yildiz blev valgt som suppleant for 1 år.  
 
Langbjerg Park 
Christina Guldborg er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.  
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år, Eva Rosman blev valgt som suppleant for 1 år. 
 
Elver Alle 
Inge-Lise Clausen er på valg, og blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. 
 
Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. Der blev ikke valgt en suppleant. 
 
Af punkt 9 – Valg af revisor 
Revisionsfirmaet RI blev genvalgt. 
 
Ad punkt 10 – Eventuelt 
 
Der var spørgsmål til det gamle kontor i Langbjerg Park og om det eventuelt kunne anvendes til 
udlejning i forbindelse med overnattende gæster i forbindelse med udlejning af beboerhuset. 
Det blev oplyst, at der arbejdes med det i afdelingen Langbjerg Park. 
 
Der blev spurgt til el-stander. Steen K., svarer at der er tænkt på det i organisationsbestyrelsen og i 
visse afdelinger. Overordnet må boligorganisationen ikke sælge el, men der arbejdes på mulige 
løsninger og flere ting skal tænkes igennem, ligesom der er forskel på allerede eksisterende parke-
ringsforhold i afdelingerne. 
 
 
Helle afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet. 
 
 
Dirigent den 22. september 2021 
Steen Knudsen 


