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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen 
Frydenstrand d. 14. juni 2011 

  
 
 

 
Deltagere 
 

Åsa Lindberg, Camilla Tingleff, Bianca Dahl Ringby, Gitte Karlsen, Su-
san Post 
 

Punkt 1. 
Godkendelse af dags-
orden 
 

Godkendt. 

Punkt 2.  
Godkendelse af referat 
fra d. 3. maj 2011 

Indholdet af referatet er godkendt. 
Der er kommet henvendelse vedr. referatets opsætning. SP har ændret 
skabelon med start fra dette møde. 
 

Punkt 3. 
Konstituering af fun-
gerende kasserer. 

Connie Albrechtsen har givet formanden skriftlig besked om at hun, af  
private årsager, udtræder af bestyrelsen og dermed fratræder som kasserer 
med øjeblikkelig virkning.  
Bestyrelsen konstitueres derfor som følger: 
Susan Post, Formand og sekretær 
Åsa Lindberg, Næstformand 
Gitte Karlsen, Kasserer ( i samarbejde med Åsa Lindberg)  
Camilla Tingleff, best. Medlem 
Bianca Dahl Ringby, best. Medlem 
 
Gitte og Åsa kontakter Connie for overdragelse af kassefundktionen.  
 
Valg af ny kasserer sker til generalforsamlingen 2012. 
 
Bestyrelsen vil gerne på Grundejerforeningens vegne takke Connie for et 
flot og solidt stykke arbejde i de år Connie har bestridt posten som kasse-
rer. Bestyrelsen vil sørge for at Connie modtager en erkendtlighed for sit 
flotte arbejde.  
 

Punkt 4. 
Planlægning af  som-
merfest jf. ”TO-DO” 
listen  
 

Se venligst den opdaterede ”TO-DO” liste 
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Punkt 5. 
Procedure for afhol-
delse af bestyrelses-
møder – hvad angår 
det praktiske, set i ly-
set af tidligere praksis. 

Vi opretholder procedure som tidligere: 
• Det bestyrelsesmedlem der afholder møder, sørger for forplejning. 
• Udlæg betales af kasserer enten ved overførsel til konto eller ved 

direkte afregning.  
• Overskud af indkøb af indkøb (f.eks øl og vand) bruges fra gang til 

gang.  
 

Punkt 6. 
Evt. 

Klage: 
• SP orienterer om, at der er indkommet en klage fra K. Pedersen, 

Frydenstrands Allé 65. Klagen drejer sig om kontingentes størrel-
se. SP har talt med klager og ingen yderligere kommentarer. 

 
Sedler retur med angivelse af om grundejerne ønsker mateirale via mail 
eller snailmail: 

• Der er indkommet meget få sedler retur og størstedelen ønsker sta-
dig materiale via snailmail. Det kan derfor på nuværnde tidspunkt 
ikke svare sig at  sortere i uddeling af materiale på papir. Dog bør 
der oprettes en mailgruppe med de der ønsker materialet på mail.  

 
Henvendelse via bloggen: 

• Der er ros til Jørgens hjemmeside og med rette.  
• Klager over at de nye lysmaster står skævt. Bestyrelsen er enige 

om, at der rettes henvendelse til DONG mhp. at få rettet masterne 
op, samt få sat dueværn på toppen af lamperne. (Efterfølgende 
har SP talt med NES der skulle have rettet alle master i indevæ-
rende uge. SP vil orienterer på bloggen) 

 
Højde på beplantning / træer. 

• Åsa vil undersøge om der er regler for hvor høje træer må være i en 
parcelhushave og om der er regler for dette. 

• Åsa informerer på næste møde 
 

Punkt 8. 
Planlagte møder. 

Møderne er angivet med overordnet tema for mødet samt hos hvem mødet 
afholdes. 
 
D. 10.10 2011 kl. 19.30: 

• Hos Åsa Lindberg, Frydenstrands Allé 33: Planlægning af banko  
D. 5.3.2012 kl. 18.00: 

• Hos Bianca Dahl Ringby, Frihedslyst Allé 28: Planlægning af ge-
neralforsamling 

 
Punkt 9. 
Forslag til foreløbig 
dagsorden d. 
10.10.2011 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra møde d. 14. juni 2011  
3. Planlægning af banko jf. ”TO-DO” listen 
4. Info fra Åsa om rgler for højde på træer og beplantning i parcel-

hushaver 
5. Øvrige emner (nyt punkt for hvert emne) 
6. Evt.  

 
 

Formanden takker for et godt og konstruktivt møde og ønsker alle 
en dejlig sommer 
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