Grundejerforeningen Frydenstrand i
Hvidovre kommune
Bankkonto: reg.nr:1551 Konto: 0011192644
(bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden)
Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej, Vibevej

Referat af ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen Frydenstrand
d.04.04.2014

Punkt 1.
Velkomst ved Formanden
Punkt 2.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Flemming, og idet der ikke er nogen modkandidat vælges Fleming.
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
Punkt 3.
Formandens beretning:
Formanden har udarbejdet en kort beretning, idet aktiviteter og diverse oplysninger er at finde
på foreningens hjemmeside.
Beretningen ligges på hjemmesiden.
 Velkommen til nye grundejere
 Konstituering af bestyrelsen
 Vejfest: Blev afholdt i formandens have, idet Henriette Skotte ikke afholdt hendes aftale
om at festen kunne afholdes hos hende.
 Banko: Drikkevarer blev doneret af Føtex
 Hjemmeside: Jørgen Lund
 SGH
 Diverse
 Opsamling fra generalforsamling i 2013
Formandens beretning er godkendt.
Punkt 4.
Regnskab ved kassereren:
Regnskabet er udsendt i god tid inden generalforsamlingen, og bliver derfor ikke slavisk gennemgået.
Kosmetiske spørgsmål til regnskabet, hvilket Petter tager til efterretning.
Spørgsmål: Hvorfor laver kasseren ikke årsstatus frem for exelark?
Svar: Det er for at efterkomme de ønsker der tidligere er kommet fra grundejerne, og derfor laves der ikke om på opstillingen. Ud over de kosmetiske fejl der vil blive rettet.
Regnskabet godkendt.
Punkt 5.
Valg iflg. Lovene:
a). Valg af kasserer - Petter Damgaard genopstiller, Valgt
b). Valg af 1 bestyrelsesmedlem – Lars Lorentzen, Valgt
c). Valg af 2 revisorer – Jens Peter Jensen og Kurt Hemmingensen genopstiller, Valgt
5). Valg af revisorsuppleant – Tonny Kjeldsen genopstiller, Valgt
Punkt 6.
Indkomne forslag:
a). Forslag til vedtægtsændring – forhøjelse af honorarer til bestyrelsen: 750 kr. til formand og
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750 kr. til sekretær i lighed med nuværende beløbsstørrelse til kasseren.
Forslaget vedtaget.
b). Vejfest med fællesspisning og underholdning. Bevilling max 5.000kr.
Forslaget vedtaget.
c). Forlag om at afholde vejfesten hos formanden
Forslaget vedtaget.
d). Bankospil 2 x årligt, forår/ efterår. Bevilling max 2.500 kr. for begge arrangementer.
Forslaget vedtaget.
Evt:
Der kom spørgsmål til bestyrelsen om hvorfor der betales gebyrer til banken.
Svar: Idet foreningen ikke er velgørende, så er der gebyrer på kontoen. Sidste år forhørte kasseren sig i flere banker, og det blev besluttet at foreningen ikke skifter bank pt.
Nabohjælp der blev præsenteret på sidste års generalforsamling er ikke blevet til noget idet der
ikke var tilslutning fra grundejerne. Idet der fortsat er mange indbrud i området opfordres der til
at hver enkelt husstand tilmelder sig ordningen. Jørgen ligger et link på hjemmesiden
www.nabohjælp.dk
Brandeovne: Der henstilles til at der kun fyres med tørt brænde (ikke affald og vådt træ). Det er
meget generende med den kraftige røg som til tider opleves.
En grundejer oplyser at hun har skrevet til kommunen vedrørende de mange huller der igen er i
vejene. Bestyrelsen oplyser at de ligeledes har rettet henvendelse til kommunen, og at der er
kommet positiv respons på henvendelsen.
Kasseren opfordre endnu engang om at medlemsnummeret skrives på når der indbetales kontingent.

