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19. februar 2011  

Kort referat af møde i  

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frydenstrand  

d. 17. februar 2011  

     

Privat tlf.: 3649 8289  

Mobil: 6017 8289  

Susan.marianne@get2net.dk 

   

 

Ejner Nielsen, Connie Albrechtsen, Lonnie Frost, Susan Post  

   

Afbud fra: Åsa Lindberg  

   

Deltagere  

Dagsorden godkendt.  1.  

Godkendelse af dagsorden  
Ingen kommentarer.  2.  

Godkendelse af referat fra d. 02. 

september 2010  

  
Se venligst opdateret liste.  3.  

Gennemgang af ”TO-DO” liste  

  
Aftale som følger:  

 Afholdelse for fastelavn er den 6. marts 2011 kl. 

13.30.  

 Det besluttes at Fastelavnsfesten gennemføres uagtet 

deltagerantal.  

 Afholdes i lokalerne i Lille Friheden  

 Invitation gennemgået og tilrettet.  

 Lonnie sørger for at invitation omdeles i denne uge = 

uge 7  

 Lonnie sørger for at invitation sendes elektronisk til 

best. Medlemmer samt Peter mhp. at blive lagt på 

 4.  

 Planlægning af fastelavnsfest 

jf. ”TO-DO” liste  

mailto:susan.marianne@get2net.d


grundejerforeningens hjemmeside.  

 Øvrige praktiske opgaver fordelt som følger:  

 Lonnie bestiller fastelavnsboller hos Claes – Susan 

sørger for at hente dem på dagen  

 Vi mødes i lokalerne ca. 12.00  

 Åsa sørger for at få hentet nøgler  

 Connie sørger for:  

 Gavekort til bedste udklædning  

 Tønder – en til 0-6 år og 1 til 7-14 år.  

 Slik til tønderne  

 Slikposer til børnene  

 Øl, sodavand og cacao  

 Kaffe + te  

 2 kongekroner og 2 dronningekroner  

   

Aftale som følger:  

 Dato: se nedenfor  

 Ejner sørger for at bestille forplejning – Susan henter  

 Alle kommer med input til beretning til næste møde 

mhp. Sammenskrivning  

 Emner – brainstorm: ingen sommerfest 2010, banko 

2010, fastelavn 2011, øvrige arrangementer, status 

elektricitet, udbedring af veje, ny lokalplan - brev fra 

Kommunen,  

 Sende besked til Peter om at ”annoncere” efter 

bestyrelsesmedlemmer allerede nu på hjemmesiden.  

 Husk at kigge på vedtægterne – medbringes  

 Invitere dirigent til planlægningsmødet – Ejner sørger 

for dette – Flemming Jensen spørges.  

   

 5.  

 Fastsættelse af dato for 

planlægning af 

Generalforsamling  

   

Ingen indkomne emner.   6.  

 Øvrige emner  

   

Revidering af velkomstbrev til nye grundejere.  

 Susan har opdateret brevet – finpudses inden endelig 

godkendelse  

   

Nyhedsbrev og andet fra SGH.:  

 Susan undersøger hjemmesiden og beder Peter om at 

opdatere denne med links til SGH´s hjemmeside – 

 7.  

 Evt.  

   



hvis det ikke findes i forvejen  

   

 Møderne er angivet med overordnet tema for mødet 

samt hos hvem mødet afholdes.  

   

D. 14. marts 2011 kl. 19.00 – 22.00:  

 Afholdes hos Ejner Nielsen, Tranevej 7  

 Planlægning af generalforsamling – se forsag til 

dagsorden nedenfor  

   

 D. 15. april 2011: Afholdelse af Generalforsamling:  

   

 8.  

 Planlagte møder  

   

Dagsorden:  

 Godkendelse af dagsorden  

 Godkendelse af referat fra d. 17. februar 2011  

 Gennemgang af ”TO-DO” liste  

 Planlægning af generalforsamlingen  

 Øvrige emner ( nyt punkt for hvert emne)  

 Evt. .  

   

   

Emner til dagsorden bedes være undertegnede i hænde senest 

1 uge før møde .  

   

9.  

Forslag til foreløbig dagsorden til d. 

14. marts 2011  

 


