Referat fra bestyrelsesmøde
i grundejerforeningen Frydenstrand
den 12. august 2008
Tilstede: Ejner, Per, Peter, Connie og Lonnie
Afbud: Jess
Ejner har sørget for tilladelse fra kommunen og mangler bare svar fra politiet.
Der skal hentes vejspærringer, som Ejner sørger for.
Jess sørger for indkøb af øl, vand, kaffe osv. Iflg. købeseddel fra sidste år.
Per har været til møde i SGH, hvor man diskuterede brændeovne, som kommunen har udsendt en
høring omkring. SGH vil gøre indsigelse overfor restriktionerne, idet man vil kunne tilkalde
kommunen, hvis naboens brændeovn sviner, og kommunen kan derefter forlange, at man ikke mere
bruger ovnen.
Derudover diskuteret reetablering af veje og fortove efter nedgravning af fibernet osv., da
reetableringen ikke fungerer alle steder.
Hvis man ikke mener, at reetableringen er i orden efter nedgravningen, skal man kontakte
kommunen.
Enige om at bestyrelsen tager billeder af alle grundejerforeningens fortove og gemmer disse som
dokumentation på hjemmesiden, hvor alle kan se det. Peter, Ejner og Lonnie tager billederne
snarest. Billederne vi blive lagt enkeltvis på hjemmesiden
Til vejfesten sørges for følgende lege for børn: Gulvdart + ringspil, som Lonnie sørger for.
Fjernstyret racerbil-løb, som Ejner står for samt vikingespil, som Lonnie sørger for.
Ejner medbringer musikanlæg og hvis det ikke er stort nok, spørges Bianca, der havde med sidst.
Peter sørger for at få hentet varer fra Jess’ brugs i Vallensbæk og bagefter bruges trailer til at hente
borde og stole og markedsparasoller og måske telt hos Lonnie. Vi sætter kun telt op, hvis der er
mulighed for rigtig regn.
Ejner og naboer har Weber gasgrille, som hurtigt kan slukkes igen, når vi er færdige med at grille.
Hoppeborgen aflyses, da vi skal betale også ved regnvejr, hvor det vil være uforsvarligt at stille det
op.
14 gaver til mellem 20 og 50 kr. sørger Lonnie for, som bruges til præmier til børnenes
konkurrencer.

Connie deler den godkendte indbydelse ud, som Lonnie har skrevet og sørger for trykning af. Kan
gøres samtidig med fotograferingen af fortovene på lørdag.
Peter og Lonnie besøger Citroen og tilbyder reklamer på hjemmesiden.
Referent: Lonnie Frost

