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MØDE: Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frydenstrand 
DATO: 04. oktober 2018 
 
DELTAGERE: 
Formand Susan Post (referent ved dette møde) 
Næstformand Lars Lorentzen  
Gitte Karlsen 
Jørgen Lund  
Mai-Britt Ljørring  
Camilla Tingleff  
 

 
 
 
 

REFERAT 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 
 
2. Invitation udarbejdes og godkendes 

Camilla har udarbejdet forslag til invitation. Forslag gennemgås og tilrettes. Camilla 
printer og lægger i Majbritts postkasse.  

 
3. Dato for omdeling og hvem omdeler 

Omdeles af Gitte og Mai-Britt søndag d. 7. oktober 2018.  
 

4. Indkøb 
I denne forbindelse opdateres drejebog for banko. Camilla sørger for indskrivning af 
ændringer. Sendes til godkendelse i bestyrelsen. Mai-Britt og Susan handler til banko 
26.10.2018. Mødes ved Lidl kl. 15.00. Der indkøbes i henhold til opdateret drejebog. 
 

5. Plan for dagen 4.11.2018 
Bestyrelsen mødes som skrevet i ”TO-DO” kl. 13.00 – døre åbnes kl. 13.30. Banko 
starter kl. 14.00. Vi hjælpes ad med borddækning, opsætning af div. Mv.  
 

 
6. Evt.  

 Jørgen undersøger oprettelse af mobilpay erhverv til Grundejerforeningen. 

 Camilla har forslag til oprettelse af FACEbook gruppe for foreningen Frydenstrand. 
Man enes om at gruppen oprettes i privat regi, som lukket gruppe. Naturligvis 
frivilligt at være med. Camilla opretter  

 Skilt vedr. NABOhjælp: Lars kontakter kommunen igen. Uanset svar, vil vi igen 
tage det med på den kommende generalforsamling. Dels om vi skal bruge penge 
på dette. Og dels om vi skal trodse et evt. forbud fra kommunen, om at opsætte 
skilte udenfor haverne.  

 Vedr. løbersedler om indbrud mv – dette fik vi ikke debatteret færdigt. 

 Næste møde foregår hos formanden jf. ”TO-DO” listen. 

 Susan skriver til FØTEX kontakt, (hvis jeg stadig har den) og beklager ophør af 
samarbejde. 
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Næste møde: 

Den 1. marts 2018 kl. 17.00 hos formanden. 

Emne: Forberedelse af foreningens Generalforsamling 2018 

 


