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 Referat af ordinær generalforsamling  

Grundejerforeningen Frydenstrand 

d.07.04.2017 

 
Punkt 1. 
Velkomst ved formanden: 
Mødet blev startet med en kort præsentationsrunde. 

 Velkommen til nye grundejere 
 
Punkt 2. 
Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslår Poul Petersen. 
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. 
Formandens beretning er godkendt og kan læses på hjemmesiden. 
 
Punkt 4. 
Regnskab ved kassereren: 
Regnskabet er vedsendt invitationen til generalforsamlingen, og bliver derfor ikke slavisk gen-
nemgået.  
Kasseren orienterede om at alle grundejere har betalt kontingent og at der er balance mellem 
indtægter og udgifter.  
Regnskabet godkendt uden anmærkninger.  
 
Punkt 5. 
Valg iflg. Lovene: 
a). Formand på valg: Susan Post modtager genvalg/ blev valgt. 
b) Valg af bestyrelsesmedlem – Bianca Ringby modtager ikke genvalg. Gitte Karlsen blev valgt 
c). Valg af bestyrelsessuppleant – Majbrit (Frydenstrands Allé)  
d). Valg af 2 revisorer – Jens Peter Jensen og Kurt Hemmingensen genopstiller, Valgt 
e). Valg af revisorsuppleant – Tonny Kjeldsen genopstiller, Valgt 
 
Punkt 6. 
Indkomne forslag: 
a) Havefest med spisning, egenbetaling fastsættes af bestyrelsen.  Anmoder om bevilling på 
4.000 Kr. Vedtaget, dato sættes på hjemmesiden og omdeles i postkasser. Der er ønske fra 
grundejerne om at datoen fastsættes tidligere. 
b) Ændring af foreningens love til endelig behandling. Omdelt med indbydelsen. Der blev stillet 
spørgsmål til § 8, hvor der står ”På den ordinære generalforsamling aflægger formanden be-
retning om foreningens virksomhed i det forløbne år” Hvad er det for en virksomhed? Svaret 
hertil var at foreningen ikke er en virksomhed, men der henvises til de aktiviteter der har været 
hen over det forgangne år. Spørgsmål til §4: Kan indmeldingsgebyret blive en % sats af for-
eningens beholdning? Kassere svarede hertil at det er lettere at regne med runde tal, og derfor 
vil dette være at foretrække.  
Forslaget blev vedtaget efter afstemning, hvor 2 grundejere stemte imod forslaget.  
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c). Hævelse af kontingent med 100 kr. pr år for at øge kassebeholdningen til foreningens 100 
års jubilæum. Årstallet for jubilæet er blevet debatteret en del gange, idet der er uenighed om 
grundejerforeningens start, samt afholdelse af 25 års jubilæum. Nogle grundejere mener at ju-
bilæet er i 2019. I 1946 afholdt foreningen 25 års jubilæum, og ud fra dette er 100 års jubilæet 
fastsat til år 2021. 
Forslaget blev vedtaget ved afstemning med 13 grundejere for og 9 grundejere imod. 
d). Under forudsætning af, at der fra medlemmerne indkommer ønsker til en eller flere aktivite-
ter, samt at den/ disse vedtages på generalforsamlingen, ønsker bestyrelsen en samlet bevil-
ling på 2500 kr. til afholdelse af den/ disse aktiviteter.  
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.  
 
Punkt 7. 
Oplæg omkring fiber bredbånd: 
Lars gennemgik kort over de områder der kan ansøge om tilskud til nedgravning af fiber bred-
bånd. Der er uoverensstemmelser mellem de oplysninger Lars har fået fra TDC og Waoo. Der 
er ikke nok parceller i foreningen, ift. til at lave aftale om nedgravning af fibernet, og idet der 
ikke er flere registrerede grundejerforeninger i området, er det ikke muligt at lave et samarbej-
de herom. Poul fra Frihedslyst alle 38 vil gerne undersøge om der er andre muligheder, og 
mener at der skal ligges et pres på TDC.  
 
Evt.: 
Der blev stillet følgende spørgsmål fra salen: 
Jes: Hvor mange indbrud er der i vores område? Dette har bestyrelsen ikke nogen opgørelse 
på. Det er muligt at skrive på hjemmesiden når man har haft indbrud. 
Det blev aftalt at man til næste års generalforsamling skal have oplæg om hvordan vi på bedst 
mulig måde kan beskytte hinanden mod indbrud, og være med til at passe på. 
Karsten: Frydenstrands allé 61 orienterede om at deres nabo havde indbrud for 1 måned si-
den. 
Bestyrelsen kommenterer at de flere gange har haft oplæg omkring nabohjælp, men at der ik-
ke har været stemning for dette. Kommunen ønsker ikke at der bliver sat skilte op på offentlig 
vej, og har orienteret om at skiltningen skal være på privat grund.  
De ny vejskilte som er blevet opsat står forkert. 
 


