
Velkommen til Generalforsamling i 
Grundejerforeningen Frydenstrand 

07. april 2017 



Dagsorden: 
1. Velkomst ved Formanden 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Regnskab ved kassereren(spørgsmål går via Susan) 

5. Valg ifølge lovene: 

a) Valg af formand – Susan Post genopstiller 

b) Valg af bestyrelsesmedlem – Lars Lorentzen modtager genvalg 

c) Valg af suppleant til bestyrelsen – Gitte Karlsen modtager genvalg 

d) Valg af 2 revisorer – Jens Peter Jensen og Kurt Hemmingsen modtager genvalg 

e) Valg af en revisorsuppleant – Tony Kjeldsen modtager genvalg 

6. Indkomne forslag: 

a) Havefest med spisning. Anmoder og bevilling på 4.000,- kr . Egenbetaling fastsættes af bestyrelsen. 

b) Ændring af foreningens love til endelig behandling. Oplæg omdelt med indbydelse til 
generalforsamlingen.  

c) Hævelse af kontingent med 100,- kr pr. år for at øge kassebeholdningen til foreningens 100 års 
jubilæum. 

d) Under forudsætning af, at der fra medlemmerne indkommer ønsker til en  eller flere aktiviteter, samt 
at den/disse vedtages på generalforsamlingen, ønsker bestyrelsen en samlet bevilling på 2500,- kr. til 
afholdelse af den/disse aktiviteter 

7. Oplæg omkring fiber bredbånd 

8. Evt. 

 

 

  



Formandens beretning 

• Velkommen til nye grundejere 

• Konstituering af bestyrelsen   

• Vejfest/havefest  

• Banko 

• Hjemmesiden 

• SGH 

• Diverse 
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Regnskab  

• Omdelte regnskab gennemgås ved kasserer 
Jørgen Lund 

 



Valg ifølge lovene 

Pkt. 5: Valg ifølge lovene: 

a) Valg af formand – Susan Post genopstiller 

b)Valg af bestyrelsesmedlem – Bianca Ringbo modtager ikke 
genvalg 

c) Valg af suppleant til bestyrelsen – Gitte Karlsen modtager 
genvalg 

d)Valg af 2 revisorer – Jens Peter Jensen og Kurt 
Hemmingsen modtager genvalg 

e) Valg af en revisorsuppleant – Tony Kjeldsen modtager 
genvalg 

 

 



Indkomne forslag 

Pkt. 6: Indkomne forslag: 

a) Havefest med spisning. Anmoder og bevilling på 4.000,- 
kr . Egenbetaling fastsættes af bestyrelsen. 

b) Ændring af foreningens love til endelig behandling. 
Oplæg omdelt med indbydelse til generalforsamlingen.  

c) Hævelse af kontingent med 100,- kr pr. år for at øge 
kassebeholdningen til foreningens 100 års jubilæum i 
2021 

d) Under forudsætning af, at der fra medlemmerne 
indkommer ønsker til en  eller flere aktiviteter, samt at 
den/disse vedtages på generalforsamlingen, ønsker 
bestyrelsen en samlet bevilling på 2500,- kr. til afholdelse 
af den/disse aktiviteter 

 



• Pkt.7 

• Oplæg omkring fiber bredbånd 



Vi takker for en god og konstruktiv 
aften – og nu til en bid brød 


