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. 21. sep. 2015.
Deltagere: Susan Post, Gitte Karlsen, Jørgen Lund, Lars Lorentzen, Petter Damgaard.
Fraværende: Bianca Ringby (I sekretærens fravær, er Jørgen referent)
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.
Opfølgning af sommerfest:
Føtex har godkendt den lave pris vi fik på de flasker Lambrusco, der blev brugt som velkomstdrink.
Vi var ikke helt tilfredse med leverandøren af madvarer til festen. Vi brugte slagteren ”Mad med
mere”, Rødovre Centrum 75. Da vi returnerede porcelænsfadene, var de ikke vasket af. Det
forlangte slagteren 640 kr. for. Det mente Lars, som afleverede fadene, var lige i overkanten,
så efter lidt diskussion frem og tilbage, enedes de om 300 kr. for ulejligheden.
Ved næste sommerfest, vil vi undersøge hvad slagteren i Føtex kan tilbyde. Vi har i forvejen et
godt samarbejde med Føtex i forbindelse med andre indkøb, så vi vil på denne måde understøtte Føtex ligesom de hjælper os med 25% rabat på alle vores indkøb.
Bestyrelsen var enig om, at det var en god fest, og at det var dejligt så mange var mødt op.
Punkt 3.
Opfølgning fra sidste møde:
Indenfor det sidste lille år, er der kommet 5 nye ejere. Dem har Susan været rundt hos, for at
byde dem velkommen i vores forening.
Lars har undersøgt muligheden for at sætte Nabohjælp skilte op på vores standere til vejskilte.
Kommunen melder følgende tilbage, ”Nabohjælp skilte må ikke stå på offentlig vej eller fortov,
men sætter I dem op i skel til en grund og dermed på privat grund, så blander vi os ikke”. Da
det ikke forventes at nogen grundejere, ønske at have skilte siddende inde på deres grund,
stopper det videre forløb med disse skilte, fra bestyrelsens side hermed.
Lars har også været i kontakt med kommunen i forbindelse med hullerne i vores veje. Kommunen svarer, ”Vi har besigtiget Frydenstrands Alle og Frihedslyst Alle og der er en del huller i asfalten som vi lapper indenfor de næste par uger. Fortovene er i rimelig stand, og vil ikke blive
forbedret foreløbig. Vi er i dette efterår i gang med en tilstandsvurdering på vores 318 km fortove i kommunen. Når den foreligger, udfører vi en samlet prioritering af reparationen af fortove
i hele kommunen. Frydenstrands Alle er sat til at få nyt asfaltslidlag i 2016, men det kan ændre
sig, afhængig af vores ressourcer og øvrige prioriteringer i 2016”. Vores sekretær Bianca har
bedt Lars om at undersøge muligheden for, at få Frihedslyst Alle med ind blandt de veje der
skal have nyt slidlag i 2016, men da den øvrige bestyrelse mener, at vi ikke kan påvirke denne
kommunale beslutning, undlader vi nye henvendelser til kommunen i denne forbindelse. Vi har
fået tilsagn om at få repareret vejene, som vi har bedt om.
På baggrund af indlæg under 2014 generalforsamlingen, er det blevet undersøgt hvilke gebyrer der skal betales i forbindelse med en foreningskonto. Det viser sig, at Danske Bank nu tilbyder en sådan konto for 300 kr. årligt, uden nogen ekstragebyrer. Petter vil tage kontakt til
Danske Bank, da det er her vi har vores konto.
Ved nærmere granskning af foreningens gamle referatbøger, kan det konstateres, at vores
forening holdt 25 års jubilæum den 21. juli 1946. Det betyder, at foreningen må være stiftet i
1921, og ikke som vi hele tiden har troet, i 1919. Man må formode, at der ved dette jubilæum

har deltaget medlemmer, som også har været til stede, ved foreningens stiftelse. Bestyrelsen
har besluttet, at 100 års festen skal følge den formodede stiftelse i 1921, så det bliver altså i
2021. Skulle nogen af medlemmerne sidde inde med oplysninger der tilskriver et andet år, bedes bestyrelsen oplyst herom.
Ved generalforsamlingen sidste år, var der røster om at regnskabet var vanskeligt at læse og
forstå. På denne baggrund, er Jørgen kommet op med et forslag til et drift/status regnskab, der
følger de almindelige regler for et sådan. Vores kasserer Petter, ønsker ikke at gøre brug af
det, og samtidigt meddeler Petter, at han går af som kasserer ved førstkommende generalforsamling. Det sætter os i den situation, at hvis vi ikke kan finde en anden kasserer til generalforsamling 2016, så kan foreningen ikke eksistere. Herved opfordres medlemmerne til at tænke på, om der i bland os, skulle være en person der ønsker at træde ind i denne vigtige post.
Måske en der allerede tidligere har været kasserer, og dermed kender arbejdsgangene.
Punkt 4.
Planlægning af Bankospil den 25. oktober 2015:
Jørgen har lavet en invitation. Den blev godkendt af bestyrelsen. Susan sørger for at få den
kopieret og Gitte deler den ud. Som tidligere, mødes bestyrelsen i lokalerne Lille Friheden kl.
13, for at klargøre lokalet. Dørene åbnes kl. 13.30, og spillene er beregnet til at slutte senest
kl. 17. Susan bestiller øl, vand etc. hos Føtex, og Gitte sørger for viskestykker, karklude, plast
kopper etc.
Punkt 5.
Gennemgang af listen over grundejere:
I bestyrelsen er det vigtigt, at vi alle samtidigt har samtlige oplysninger om medlemmerne til
rådighed. Derfor er det besluttet, at man på vores website altid skal have den senest opdaterede version. Den ligger nu tilgængelig for bestyrelsen med kodeord beskyttelse. Ved enhver
ændring til listen, skal Jørgen orienteres. Herefter bliver listen opdateret og lagt ud.
Punkt 6.
Eventuelt:
Foreningens ordensregler skal gøres tidsvarende. På bestyrelsesmødet inden næste års generalforsamling, vil bestyrelsen se på mulighederne for ændringer/tilføjelser. Såfremt det bliver
aktuelt, vil disse ændringer/tilføjelser blive forelagt på generalforsamlingen til godkendelse.

