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.09.september 2013.
Deltagere: Camilla Tingleff, Susan Post, Gitte Karlsen, Petter B Damgaard, Bianca Ringby.
Afbud: Lars Lorentzen
Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
Punkt 2.
Fremmøde/ engagement hos bestyrelsesmedlemmer til arrangementer:
Vi er en lille gruppe, og derfor afhængige af at alle medlemmer deltager til de planlagte arrangementer man har meldt sig til. Vi vil fremover inden arrangementerne uddelegere opgaverne,
så vi sammen løfter opgaverne.
Punkt 3.
Status på kontakt til kommunen vedr. bilforhandleren:
Vi har endnu ikke fået svar fra kommunen på vores henvendelse.
Punktet sættes fast på dagsorden indtil vi har et svar fra kommunen på vores henvendelse.
Punkt 4.
Evaluering af vejfest:
Der var deltagelse af ca.30 personer til årets vejfest. Festen blev pga. det tvivlsomme vejr rykket i formandens have. Den oprindelige plan med at holde festen i telt hos Henriette Skotte (i
tilfælde af dårlig vejr) blev ændret idet aftalen ikke blev overholdt.
Det var et rigtig godt arrangement, og både børn og voksne hyggede sig. De sidste gik hjem
efter midnat. Bestyrelsen vil på næste generalforsamling fremlægge forslag om at vejfesten
fremover afholdes i formandens have. Det giver en mere hyggelig/ intim stemning at afholde
vejfesten i en have frem for på vejen.

Punkt 5.
Ansøgning om penge til socialt arrangement hos Lions Klub.
Som det fremgik af Hvidovre avis for 14 dage siden, så er der i år mulighed for foreninger at
ansøge om penge til sociale formål. Bestyrelsen vil inden d.1/10 ansøge om midler til afholdelse af bankospil. Formålet med ansøgningen er at vi som forening ligger vægt på at samle vores medlemmer, så vi på den måde får et bedre naboskab samtidig med at generationer og
forskellige kulturer har et forum hvor vi mødes på kryds og tværs. Hvis vi får doneret de penge
vi ansøger om, så vil der ikke væren nogen egenbetaling for medlemmerne, og selv de familier
med få midler har muligheden for at deltage. Bestyrelsen er blevet enig om at vi ansøger om
7.500 kr.
Susan laver et forslag på ansøgningen, og rundsender til bestyrelsen for kommentarer/ godkendelse. OBS at Susan ikke er hjemme uge 39. Derfor vigtigt at respondere senest fredag d.
20. september – hvis Susan skal sende. Ellers sørger en af de øvrige bestyrelsesmedlemmer
at få fremsendt ansøgning.
Punkt 6:
Status på nye grundejere i foreningen.
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Petter opdaterer løbende medlemslisten.
Der er pt. 6 grundejere som ikke har betalt det årlige kontingent.
Punkt 7:
Planlægning af Banko:
Se TO-DO listen
Evt.

