
Grundejerforeningen Frydenstrand i  

Hvidovre kommune 
   Bankkonto: reg.nr.1551 kontonr: 0011192645                          

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

C:\Users\jlund6\Documents\Mine websteder\frydenstrand\userfiles\todolister\september 2014.doc 
Revideret d.: 01 October 2014 

 September 2014 

 
 
 
 
”TO DO” liste: 
 

Emne Ansvar Beskrivelse Status 

 

Finansiering af 100 års 

fødselsdag i  

Bestyrelsen Oplæg til generalforsamling 

2011  

 

 Afholdelse af fest vedtaget på ge-

neralforsamling 2011 

 Finansieringen aftales når tiden 

nærmer sig (Besluttet på general-

forsamlingen 2012) 

Vejfest 2014 Bestyrelsen  

 

 Invitation skal udarbejdes 

 Omdeling af invitation in-

den sommerferien 

 Tilmelding 

 Afholdes hvor 

 Bestilling af mad. 

 Bestilling af drikkevarer 

 Deltagere medbringer 

 Musik 

 Service/ servietter 

 Dato for afholdelse: 5. september 

kl.16.30 

 Camilla laver invitationer 

 Gitte omdeler invitationerne. 

 

 Sidste frist d.22.august. 

 Afholdes i Susan have. 

 Bianca ringer til slagter for tilbud 

 Susan bestiller hos Føtex 

 Borde og stole 

 Bianca medbringer til IPhone 

 Gitte indkøber/ medbringer. 

Bankospil Bestyrelsen  Lokaler bookes hos Hvid-

ovre kommune. Lokalepor-

talen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Udarbejde invitation 

 Omdeling 

 Forplejning 

 

 

 Gevinster 

 

 

 Spilleplader og priser.  

 Bianca har booket lokalerne og 

fået mail om at bookingen er ok. 

 Banko 1: 5. oktober  

 Banko 2: 15.marts  

 Planlægning af banko nr.1 afhol-

des på Bestyrelsesmøde d.10. sep-

tember kl.19 hos Camilla. 

 Planlægning af banko 2 afholdes 

på Bestyrelsesmøde d.16.februar 

kl.18.00 hos Susan 

 Camilla, svarfrist d.29/9 

 Gitte 

 Der laves kaffe/ the, og sælges 

øl/vand og vin. Grundejerne med-

bringer kage. 

 Susan bestiller i Føtex. Køb-

mandskurve á 300 kr. Gavekort til 

fuld plade til børne og voksenspil 

 Der betales 25 kr. ved tilmelding 

”TO-DO”-listen er bestyrelsens arbejdsredskab, hvor planlægning af årets vedtagne arrangementer 
indlægges. 
Listen er officiel og grundejerne er velkomne til at komme med ideer eller løsningsmuligheder til de 
oplistede opgaver. 

http://www.frydenstrand.eu/
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To-Do d.10.09.2014 

 

 

 Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afhentning af varer i Føtex. 

som giver én spilleplade. Derud-

over koster hver plade 5 kr. stk. 

 Gitte undersøger beholdningen af 

kopper og små tallerkener og mel-

der tilbage til Susan hvad der skal 

indkøbes. Gitte medbringer en-

gangskopper, tallerkener, skeer, 

karklude, viskestykker, affalds-

sække, opvaskemiddel.  

 Bianca afhenter nøgler til lokalet. 

 Petter medbringer byttepenge. 

 Susan medbringer deltagerliste 

 Susan og Petter henter kl.12.45 

Generalforsamling 2015   Lokaler bookes hos Hvid-

ovre kommune. Lokalepor-

talen. 

 

 

 

 

 

 Udarbejde dagsorden 

 Forplejning – skal aftales.  

 Bianca har booket lokalerne og 

fået mail om at bookingen er ok. 

 

 Generalforsamling afholdes 

d.17.april 2015 kl.18.00 

 Planlægning af generalforsamling 

afholdes på Bestyrelsesmøde 

d.16.februar hos Susan 

 

 


