Grundejerforeningen Frydenstrand
www.frydenstrand.eu Konto 1551-11192645 - CVR 34567557
Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej, Vibevej

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Frydenstrand
Alle grundejere inviteres hermed til ordinær Generalforsamling.
Arrangementet afholdes i Lille Friheden fredag d. 13.august 2021 kl. 18.00

Dagsorden:
1. Velkomst ved Formanden
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning.
4. Regnskab ved kassereren – omdelt med invitationen.
5. Valg ifølge lovene:
a.
Kasserer: Jørgen Lund – Genopstiller
b.
Bestyrelsesmedlem: Camilla Tingleff - genopstiller
c.
Bestyrelsesmedlem: Lars Lorentzen - genopstiller
d.
Valg af suppleant: Linda Munk Nielsen - genopstiller
e.
Valg af to revisorer: Kurt Hemmingsen og Jens Peter Jensen - Begge
genopstiller
f.
Valg af en revisorsuppleant. Bent Ljørring – genopstiller
6. Indkomne forslag:
a.
Grundejerforeningens jubilæumsfest fastsat til d. 25.09.2021
b.
Udmeldelse af SGH grundet manglende interesse samt deltagelse. – Status ved Mario Stanic, Frydenstrands Allé 44
c.
Status vejbump: Linda har på bestyrelsens vegne forespurgt kommunen
om etablering af bump i vores forening. Tidligere oplyst beløb på etablering
af vejbump er ca. 35.000,- kr. pr. stk. og er korrekt ifølge kommunen. Derudover skal der være mindst 4 veje, hvor der skal etableres 2-4 bump pr. vej
inden der kan ansøges om en løsning. Bestyrelsen anser det ikke for muligt
at samle ovenstående til etablering af vejbump, da de omkringliggende veje
ikke er organiseret i en grundejerforening. Bestyrelsen anser derfor sagen
som afsluttet. Hvis andre grundejere i grundejerforeningen ønsker at gå videre med sagen, er man velkommen til det.
7. Indkomne forslag til aktiviteter:
a.
Hvis man ønsker aktiviteter i det kommende år, såsom banko, loppemarked, skovtur etc., indsendes forslag, fra grundejerforeningens medlemmer,
til formanden inden d. 31. juli 2021. Aktivitetsforslag skal indeholde et anslået max. beløb. Alle grundejere er velkomne til at indsende forslag til aktiviteter, der behandles på generalforsamlingen.
8. Evt.
Forslag skal være formanden i hænde senest 31. juli 2021.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød og drikkevarer. Af hensyn
til traktementet bedes I venligst udfylde nedenstående slip. Denne afleveres til formand
Susan Post, Frydenstrands Allé 9 – gerne i postkassen – senest d.31. juli 2021.06.04
Vi afslutter generalforsamlingen af med en gang ekstraordinært banko som kompensation for de aflyste bankospil i det forgangne år:
Spil som følger:

Der udleveres 2 plader pr. deltagende grundejer – pladerne er gratis

Der spilles 1 spil bestående af 3 underspil:
o Gevinst på første række samt sidegevinster
o Gevinst på 2 rækker samt sidegevinster
o Gevinst på hele pladen samt sidegevinster
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
Hilsner fra
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frydenstrand

Generalforsamling 13. august 2021
Tilmelding senest 31. juli 2021
Til formand Susan Post, Frydenstrands Allé 9 – kan lægges i postkassen
Navn, adresse samt mailadresse:

Deltager antal:

