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 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frydenstrand d.18.september 2012. 

 
Deltagere: Lars Lorentzen, Petter B. Damgaard, Camilla Tingleff, Susan Post, Bianca Ringby 
Afbud: Gitte Karlsen 
 
Punkt 1. 
Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt. 
 
Punkt 2. 
Status på overtagelse af kassefunktionen – Materialer skulle være på omgang: 
Petter har nu fået overdraget kassen. Status på dankort/ netbank er at diverse bilag er indhen-
tet. Alle dokumenterne er nu underskrevet og klar til at blive sendt til banken. 
 
Punkt 3. 
Flere reklamer på hjemmesiden jf. mail fra Jørgen: 
Bestyrelsen er enig om at de reklamer der kan tilbydes at få lagt på hjemmesiden, skal være 
samme type som de reklamer der ligger der i forvejen, og til samme pris. 
 
Punkt 4. 
Status på renskrivning af bestyrelsens gamle logbøger: 
Punktet udsættes til næste møde pga. manglende opfølgning. 
 
Punkt 5. 
Opsamling – Vejfest: 
Der var ca. 40 fremmødte deltagere til sommerfesten. Der var lånt i alt 3 gasgrill fra grundejere 
på Tranevej/ Frihedslyst alle + musikanlæg.  
Det var en rigtig god ide at festen blev afholdt en fredag, og det fungerede godt at deltagerne 
selv skulle medbringe borde, stole, mad. 
Forslag til næste års sommerfest: Egenbetaling på 50 kr. Bestille maden hos en slagter som 
kommer og griller 2 slags kød og har salater og kartofler. 
 
Punkt 6. 
Status på drejebøger til arrangementer: 
Bianca er i gang med drejebøgerne. 
 
Punkt 7. 
Planlægning af Banko jf. ”To-Do-liste: 
Bankospillet er planlagt til d.11.11 kl.14 – 17. 
Der vil blive to børnespil, hvor børn t.o.m. 10 år kan spille med. Gevinsten til hele pladen i de to 
spil vil være gavekort på 250 kr. fra legekæden. 
Gevinster på en række: chokolade, to rækker: vin, hele pladen: kød/ gavekort. 
Sidste spil inden pausen: 1 kurv, sidste spil efter pausen: 1 kurv. 
 
Se To-Do-liste 
 
Evt. 
Camilla har endnu ikke tager kontakt til Vej og Park ift. hajtænderne på alle sidevejene til 
Avedøre Enghavevej mangler eller trænger til at blive ”tegnet op”. Camilla får dette gjort hur-
tigst mulig.  




