Grundejerforeningen Frydenstrand i
Hvidovre kommune

www.frydenstrand.eu

Bankkonto: reg.nr:1551 konto nr: 0011192644

(bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden)
Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej,
Vibevej

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frydenstrand d.7.februar 2017.
Deltagere: Susan Post, Gitte Karlsen, Jørgen Lund, Lars Lorentzen, Camilla Tingleff, Bianca
Ringby.
Punkt 1.
Planlægning af banko jf. To-Do liste
Grundet den lille tilslutning til bankospillet i oktober måned, er der ikke økonomi til at afvikle det
ellers planlagte bankospil i marts måned. Der er på generalforsamlingen i 2016 vedtaget en bevilling på 2.500 kr. til de to bankospil, og der blev brugt 1.538 kr. i oktober måned.
Jørgen skriver aflysningen på bloggen på hjemmesiden samt i en nyhedsmail til grundejerne.
Bestyrelsen vil til generalforsamlingen høre grundejerne om hvilken aktivitet de ønsker, og der
vil blive anmodet om bevilling af 2.500 kr. til et arrangement. Det vil være bestyrelsen som vurdere om der ud fra antal tilmeldinger til arrangementet er nok ift. en gennemførelse.
Punkt 2.
Ændring af fordeling af vores honorarer for bestyrelsesarbejdet – Jørgen.
Punktet udgår
Punkt 3.
Hævelse af kontingent til opsparing inden 100 års festen i år 2021.
Bestyrelsen vil fremlægge forslag herom på årets Generalforsamling. Der er i maj 2021 100 års
jubilæum i grundejerforeningen. Hvis vi hæver det årlige kontingent med 100 kr. vil der være
sparet 40.000 kr. sammen til festen.
Punkt 4.
Ændring af foreningens love jf. tidligere møde. Se bilag
Bestyrelsen har godkendt rettelserne. Oplægget rundsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen og skal til endelig behandling.
§ 4, beløbet ved indmelding rettes til 300 kr. i indmeldelsesgebyr frem for 100 kr.
§ 8, ordet tilstiles rettes til udleveres til
§ 11, Tekst omkring sekretærens opgaver ændres til følgende tekst:
Sekretæren skriver mødereferat fra såvel generalforsamling som bestyrelsesmøder. Referater
senders pr. mail til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for godkendelse, senest 8 dage efter mødets afholdelse. Bestyrelsen godkender herefter indenfor de efterfølgende 8 dage. Ved ønske
om ændringer i det rundsendte referat, tillægges yderligere 8 dage til godkendelse.
§ 12 ændres til følgende tekst:
Foreningens regnskab føres af kassereren, der drager omsorg for, at faktura med angivet beløb
i begyndelsen af januar tilsendes hvert medlem efter den anmeldte adresse. Kasseren er pligtig
at forelægge foreningens regnskaber for bestyrelsen og revisorer, når dette ønskes.
§ 14 ændres teksten til:
Eventuelle klager sendes til formanden via mail eller på skrift ved personlig henvendelse.
Punkt 5.
Indkommet fra Preben Kristensen, Avedøre Enghavevej 4, Fibernet: Klargøring af redegørelse
til generalforsamlingen.
Enkeltpersoner kan søge om tilskud på 12.000 kr. pr. person i husstanden som er fyldt 18 år.
Bestyrelsen anbefaler at den enkelte grundejer selv undersøger prisen for egenbetaling, og foreC:\Users\jlund6\Desktop\Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen d 07.02.2017.doc

slår at man eventuelt indhenter et samlet tilbud sammen med de omkringliggende naboer.
Punkt 6.
Planlægning af generalforsamling jf. lovene
Dagsorden:
1). Velkomst ved formanden
2). Valg af dirigent
3.) Formandens beretning
4). Regnskab v/ kasseren
5). Valg ifølge lovene
¤ Formand på valg (Susan ønsker genvalg)
¤ Bestyrelsesmedlem på valg (Bianca ønsker ikke genvalg)
¤ Suppleant på valg (Gitte ønsker valg til bestyrelsen)
¤ Valg af revisorer (Kurt Hemmingsen, Jens Peter Jensen)?
¤ Valg af revisor suppleant (Tony Kjeldsen)?
Indkomne forslag:
A.
B.
C.
D.

Havefest med spisning, egenbetaling fastsættes af bestyrelsen. Der anmodes om
en bevilling på 4.000 kr.
Ændring af foreningen love ref. rundsendt forslag.
Hævelse af kontingent med 100 kr. pr. år for at øge kassebeholdningen op til foreningens 100 års jubilæum.
Under forudsætning af, at medlemmerne kommer med ønske til en eller flere aktiviteter, og disse vedtages på generalforsamlingen, ønsker bestyrelsen en samlet bevilling på 2500 kr. til afholdelse af disse aktiviteter.

6). Oplæg omkring fiber bredbånd.
Evt.
Se To-Do liste

