Grundejerforeningen Frydenstrand i
Hvidovre kommune
www.frydenstrand.eu

Giro: 80187122

(bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden)

Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej,
Vibevej

4. maj 2011
Kort referat af konstituerende møde i
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Frydenstrand
d. 3. maj 2011

Connie Albrechtsen, Åsa Lindberg, Camilla Tingleff, Bianca Dahl
Ringby, Gitte Karlsen, Susan Post
Desuden deltog Jørgen Lund, Grundejerforeningens nye webredaktør

Deltagere

Dagsorden godkendt følgende til punkt 6:
 Gennemgang af ny hjemmeside
 Mailadresser og korrespondance med grundejerne

1.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2.
Godkendelse af referat fra d. 14. marts
2011

Bestyrelsens sammensætning som følger:
 Formand: Susan Post
 Næstformand Åsa Lindberg
 Kasserer: Connie Albrechtsen
 Sekretær: Susan Post (bemærkning: forbeholder sig ret til at uddelegere øvrige opgaver til de andre bestyrelsesmedlemmer)
 Best. Medlem: Camilla Tingleff
 Best. Medlem: Bianca Dahl Ringby
 Suppleant: Gitte Karlsen
 Web. Redaktør: Jørgen Lund

3.
Konstituering af bestyrelsen

Mødedatoer, tid og sted vil fremover altid kunne findes nederst i referatet:
 D. 15.6. 2011 kl. 19.30 hos Susan Post: Planlægning af sommerfest
 D. 10.10. 2011 kl. 19.30 hos Åsa Lindberg: Planlægning af banko
 D. 5.3.2012 kl. 18.00 hos Bianca Dahl Ringby: Planlægning af generalforsamling
Se i øvrigt TO-DO listen for mødernes indhold.

4.
Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år

Fejl! Ukendt argument for parameter.

2/Fejl! Ukendt
argument for parameter.

Se venligst opdateret liste.

5.
Gennemgang af ”TODO” liste

6.a:
Gennemgang af ny hjemmeside ved Jørgen lund:
Input til JL:
 Der skal kun forefindes mailadresse på formanden
 JL undersøger om der kan etableres en fælles mailadresse.
 JL undersøger hvordan vi kan få en nyhedsboks med aktuelle arrangementer
 Bestyrelsesmedlemmerne sender et billede af sig selv JL mhp. At
blive lagt ud på hjemmesiden.

6.
Øvrige emner – nyt
punkt for hver emne

6b:
Mailadresser og korrespondance med grundejerne:
 Det er alene formanden der tegner foreningen og dermed har korrespondance til grundejerne
 SP udarbejder forespørgsel om hvem der ønsker kontakt og materiale via mail eller snail mail. (se derudover under evt.)
 Lige pt. opdaterer JL maillisten på baggrund af de slipper der blev
afleveret til CA på generalforsamlingen (CA afleverer disse til JL)
”Præsentationsrunde”
 Den nye bestyrelsen enes om at gå en ”Præsentationsrunde” i foreningen. På runden omdeles referatet fra generalforsamlingen samt
et lille brev fra bestyrelsen – se forsiden til referatet.
 Bestyrelsen mødes mandag d. 9. maj kl. 19.30 hos SP

7.
Evt.

”TO-DO”-listen:
 Den lægges på hjemmesiden med en lille forklaring på hvorledes –
siden skal forstås.
Velkomstbrev:
 Skal atter opdateres
Uddeling af materiale:
 Connie frabeder sig dette fremover. Alle er enige om at opgaverne
fordeles blandt bestyrelsens medlemmer ad hoc.
Regnskab 2010 + 2011
 Connie sender dette til JL
Møderne er angivet med overordnet tema for mødet samt hos hvem mødet afholdes.
D. 15.6. 2011 kl. 19.30:
 hos Susan Post, Frydenstrands Allé 9: Planlægning af sommerfest

8.
Planlagte møder

D. 10.10. 2011 kl. 19.30:
Fejl! Ukendt argument for parameter.Fejl! Ukendt argument for parameter.

3/Fejl! Ukendt
argument for parameter.
 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 generalforsamling

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d. 3. maj 2011
3. Konstituering af fungerende kasserer.
4. Planlægning af sommerfest jf. ”TO-DO” liste
5. Øvrige emner ( nyt punkt for hvert emne)
6. Evt. .

9.
Forslag til foreløbig
dagsorden d.
15.6.2011

Emner til dagsorden bedes være undertegnede i hænde senest 1 uge før
møde .

Susan takker for et godt og konstruktivt møde

Fejl! Ukendt argument for parameter.Fejl! Ukendt argument for parameter.

