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Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Frydenstrand 

 
Alle grundejere inviteres hermed til ordinær Generalforsamling. 
Arrangementet afholdes i Lille Friheden fredag d. 12. april 2019 kl. 18.00 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved Formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning. 
4. Regnskab ved kassereren – omdelt med invitationen.  
5. Valg ifølge lovene: 

a. Formand: Susan Post modtager genvalg 
b. Bestyrelsesmedlem: Gitte Karlsen Genopstiller ikke 
c. Valg af suppleant: Mai-Britt Ljørring modtager genvalg 
d. Valg af to revisorer: Kurt Hemmingsen og Jens Peter Jensen, modtager 

genvalg 
e. Valg af en revisorsuppleant. Bent Ljørring genopstiller.  

6. Indkomne forslag: 
a. Havefest med spisning, egenbetaling fastsættes af bestyrelsen. Anmoder 

om bevilling på 5.000,- kr. 
b. Nedsættelse af festudvalg mhp. jubilæumsfesten foråret 2021. Der skal 

vælges mindst 3 og helst 5 deltagere i udvalget. Udvalget refererer til besty-
relsen. 

c. Udmeldelse af SGH grundet manglende interesse samt deltagelse.  
7. Indkomne forslag til aktiviteter: 

a. Hvis man ønsker aktiviteter i det kommende år, såsom banko, loppemar-
ked skovtur et c., indsendes forslag, fra grundejerforeningens medlemmer, 
til formanden inden d.29. marts 2019. Aktivitetsforslag skal indeholde et 
anslået max. beløb. Alle grundejere er velkomne til at indsende forslag til 
aktiviteter, der behandles på generalforsamlingen. 

8. Evt. 
a. Orientering fra bestyrelsen: ”bøtten” med de gamle notat/referatbøger 

bortskaffes med mindre at der er en af grundejerne der har interesse i disse 
bøger. Alle bøger er skannet ind og findes dermed elektronisk. 

 
Forslag skal være formanden i hænde senest 29. marts 2019. 
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød og drikkevarer. Af hensyn 
til traktementet bedes I venligst udfylde nedenstående slip. Denne afleveres til formand 
Susan Post, Frydenstrands Allé 9 – gerne i postkassen – senest d.29. marts 2019 
 
Hilsner fra 
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frydenstrand 
Vi glæder os til at se jer alle. 
 
 
 

Generalforsamling 12. april 2019 
 

Tilmelding senest 29. marts 2019 
 

Til formand Susan Post, Frydenstrands Allé 9 – kan lægges i postkassen 
 
Navn, adresse samt mailadresse: 
 
 

 
Deltager antal:   

http://www.frydenstrand.eu/

