Referat fra bestyrelsesmøde
i grundejerforeningen Frydenstrand
den 26. maj 2008
Tilstede: Ejner, Jess, Per, Peter, Connie og Lonnie
Bestyrelsen var generelt tilfreds med hjemmesiden. Herunder nyhedsbreve med information om
indbrud m.v. 1/3 af foreningens medlemmer er nu tilmeldt som modtagere af nyhedsbrevet.
Vedr. grusbunker på veje, skriver Peter i næste nyhedsbrev, at man iflg. Hvidovre Kommunes regler
skal søge om at måtte have grus liggende – bunkerne skal tydeligt afmærkes.
Der er indkommet en klage fra Rønholtvej, hvor en cyklist er faldet pga. huller i vejen og grus ude
på Frydenstrands Alle. Enighed om, at da vejen er privat, må beboerne selv aftale vedligehold af
vejen.
Klage over hække, der hænger ud over vejen. Aftalt at Peter hører nærmere fra klager om, hvor
problemet er, og efterfølgende kontakte de evt. få grundejere, der bør klippe hækken ind, da
bestyrelsen har kigget Frydenstrands Alle igennem og ikke kan se noget problem pt.
Enighed i bestyrelsen om, at vi tilmeldes betaling over PBS fremover. Connie sørger for tilmelding
til PBS.
Vejchikaner. Peter tjekker muligheder for opsætning af vejskilte med legende børn og evt. skilte
med max. 40 km. Samt en måler til opmåling af farten på bilerne og evt. udlåning af cementbomme
fra kommunen.
Iflg. Jess bliver vejene ikke ordentligt genetableret, når der bliver lagt gas og/eller fiberkabler ned i
vejene. Vi må holde bedre øje, så vi får fat i dem, der bør genetablere vejene efter ”brug”.
Vedr. fibernet vil vi undersøge muligheder for forskellige pakkeløsninger el. om det bliver muligt at
tilmelde sig de enkelte kanaler individuelt. Peter kontakter Dong Energy og inviterer 1 repræsentant
til næste generalforsamling til at komme og fortælle om fibernet.
Peter kontakter Citroen, om de vil være med i grundejerforeningen og om de evt. vil reklamere på
hjemmesiden.
Vejfest den 30. august 2008. Ca. ligesom sidste år + noget ekstra for børnene, som Jess undersøger
nærmere.
Aftalt at Jess kan bestille ”sjov” for børnene op til 3.500 kr.
Aftalt at vi i år bruger pengene på børnene og medlemmerne kan købe øl til 5.00 kr. og sodavand til
3.00 kr., vin til 30 kr. flasken og gratis kaffe, te og småkager.

Vi stiller grille op og folk tager selv egen mad med. Vi starter kl. 16.00 med mulighed for børnenes
aktiviteter.
Næste møde den 12. august 2008 kl. 19.00 hos Lonnie til planlægning af festen.
Referent: Lonnie Frost

