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Formandens beretning 2018: 

 

 

Velkommen til de nye grundejere, der er kommet til siden sidst.  

Vi har haft 5 grundejerskift i det forgangne år 2017. 

 

 

Da de fleste aktiviteter og oplysninger kan findes på foreningens hjemmeside, 

har vi som vanligt, valgt at udarbejde en kort beretning med de pointer som vi 

har fundet vigtige.  
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Bestyrelsen siden sidste generalforsamling: 

Formand – på valg - genopstiller: Susan Post valgt 

Bestyrelsesmedlem Bianca Ringby på valg – genopstiller ikke. Gitte Karlsen 

valgt 

Valg af suppleant: Maj-Britt Ljørring valgt 

 

Konstituering: 

Kasserer: Jørgen Lund er valgt ind 

Næstformand: Lars Lorentzen - Valgt som næstformand. 

Sekretær: Går på skift i bestyrelsen 

 



3 

 

 

Aktiviteter der blev vedtaget på sidste generalforsamling i 2017: 

Vejfest/havefest: 

Det blev igen besluttet på sidste generalforsamling at vejfest / havefest afholdes 

i formandens have, da det har været en stor succes siden vi startede dette 

koncept.  Festen var planlagt til afholdelse d. 30. juni 2017 og der var 32 

tilmeldte.  

Desværre måtte vi aflyse, pga. vejret. Vi håber på bedre vejr i 2018, hvis det 

atter vedtages at der afholdes sommerfest.  

Under punkt. 6 a. 
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Banko:  

Bestyrelsen havde besluttet, at det ikke kun var bestyrelsen der skulle komme 

med forslag til aktiviteter i grundejerforeningen. Primært da vi ved de sidste 

banko spil havde bemærket dalende tilslutning. Vi mente der for i bestyrelsen at 

det var grundejerne selv der skulle komme med forslag, således at vi som 

bestyrelse ikke påduttede grundejerne aktiviteter og dermed udgifter for få 

grundejere. 

Desværre lod det ikke til at vi i bestyrelsen havde fået udtrykt dette på en 

gennemskuelig facon. Der indkom derfor ingen forslag fra grundejerne til 

aktiviteter og det har derfor været et år uden banko mv.   

Det lader til at vi i år har fået formuleret punktet mere forståeligt. 

Forslag om aktiviteter fra grundejerne behandles under punkt 7.  
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Vedr. Gl Køge Landevej 479. 

 

Vi har i bestyrelsen modtaget mail fra kommunen til naboorientering d. 9. april 

i år. 

Bestyrelsen har konstateret at det drejer sig om opførelsen af et dækcenter. 

 

I april har vi svaret kommune med betænkeligheder i forhold til byggeriets 

udseende og konsekvenser af dette. 

 

Derudover har Jørgen forinden ovenstående korrespondance, forhørt sig hos 

kommunen. 

 

Al korrespondance vedr. Gl. Køge Landevej 479, er lagt på 

Grundejerforeningens hjemmeside under ”nyheder”. 
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Øvrigt: 

 

Hjemmesiden:  

WEB redaktør Jørgen Lund bestyrer vores hjemmeside med et meget flot 

resultat. Der er fortsat reklamer på siden. 

Derudover er Jørgen mere eller mindre blevet vores lokalfotograf – med dejlige 

resultater fra div ´. Arrangementer.   

Link til hjemmeside som følger: 

http://www.frydenstrand.eu/  

Selv om Jørgen stadig er med i bestyrelsen, vil vi alligevel honorere ham med et 

par flasker. 

http://www.frydenstrand.eu/
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SGH: 

Alle referater fra SGH lægges på hjemmesiden og kan læses der. Der er stadig 

ingen fra bestyrelsen der deltager i møderne – men det skal ikke nødvendigvis 

være et bestyrelsesmedlem, så hvis der er en af grundejerne der har lyst til at 

deltage, skal i være velkomne.  
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Slutteligt: 

Til slut vil jeg gerne dels: 

- takke de valgte bestyrelsesmedlemmer for arbejdsindsatsen i det forgangne 

år. Da jeg blev valgt som formand udtrykte jeg meget klart at jeg ikke ville 

tage det hele og jeg synes at vi som bestyrelse formår at få fordelt 

opgaverne på en rimelig facon.   

På bestyrelsens vegne 

Susan Post 

Formand 


