Grundejerforeningen Frydenstrand i
Hvidovre kommune
Bankkonto: reg.nr:1551 konto nr: 0011192644
(bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden)
Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej,
Vibevej

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frydenstrand d.17.februar 2015.
Deltagere: Camilla Tingleff, Susan Post, Gitte Karlsen, Petter B Damgaard, Lars Lorentzen,
Bianca Ringby.
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.
Planlægning af banko jf. To-Do liste
Se To-Do liste
Punkt 3.
Planlægning af generalforsamling jf. lovene
Susan (Formand) er på valg og ønsker at genopstille.
Camilla (Bestyrelsesmedlem) er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Bianca (Bestyrelsesmedlem) er på valg og ønsker at genopstille.
2 revisorer samt revisor suppleant er på valg. Gitte undersøger om de ønsker at genopstille.
Se To-Do liste
Dagsorden:
Velkomst ved formanden
Valg af dirigent
Formandens beretning (Teknisk Forvaltning/ vejhuller, Indsigelse Citroen)
Valg til bestyrelsen
¤ Formand på valg
¤ Bestyrelsesmedlem (Camilla) Ønsker ikke genvalg
¤ Bestyrelsesmedlem (Bianca) Ønsker genvalg
¤ Valg af revisorer (Kurt Hemmingsen, Jens Peter Jensen)?
¤ Valg af revisor suppleant (Tony Kjeldsen)?
Indkomne forslag
A.
(1) Havefest med spisning. Anmoder om bevilling på 5.000 kr.
(2) Havefest med spisning, egenbetaling på 25 kr. Anmoder om 4.000 kr.
B.
Bankospil 2 x årligt forår/ efterår. Anmoder om 2.500 kr. i alt.
C. Indkøb af skilte til Nabohjælp Anmoder om ?? (Lars undersøger pris)
Regnskab v/ kasseren (spørgsmål går via Susan)
Evt.
Påmindelse/ postkasse opdateres med navn/ husnr.
Nye naboer/ henvendelse til kasserenPunkt 4.
Evt.
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Petter indkøber en ny pengekasse, idet den eksisterende ikke er stor nok.
Medlemmer har efterlyst oversigt over årets arrangementer i foreningen. Vi er enige om at der
skal laves et årshjul til hjemmesiden som kan skabe et overblik.
Når vedtægterne på hjemmesiden konventernes til PDF fil, kommer der giro nr. frem i stedet
for kontonummer. Susan taler med Jørgen om at få dette tilrettet.
Nabohjælp: Lars vil undersøge hvad det koster for at få skilte op.

