
Velkommen til Generalforsamling 
i Grundejerforeningen 

Frydenstrand 29. april 2016 



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 kasserer – Petter B. Damgaard modtager ikke genvalg 

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 på 25. kr. per 
person 

b) Bankospil x 2 årligt. Afholdes forår og efterår. Anmoder om 2.500,- kr i alt. Skal dette 
tilbud fortsat eksistere, jf. de to aflyste bankospil omtalt i formandens beretning.  

c) Oplæg til aflysning af tinglyst hæftelse på matr. nr. 18c og 18ah Avedøre By, Avedøre, Gl. 
Køge Landevej 479, 2650 Hvidovre 

d) Opdatering af Grundejerforeningens ordensregler. Er omdelt 

7. Evt. 

 

  



Formandens beretning 

• Velkommen til nye grundejere 
• Konstituering af bestyrelsen   
• Vejfest/havefest  
• Banko 
• Hjemmesiden 
• Nabohjælp – skilte 
• Vejenes tilstand 
• SGH 
• Diverse 



Regnskab  

• Omdelte regnskab gennemgås ved kasserer 
Petter Damgaard 

• Spørgsmål stilles gennem formanden 

 



Valg ifølge lovene 

Pkt. 5: Valg ifølge lovene: 

a) Valg af kasserer – Petter B. Damgaard modtager ikke 
genvalg 

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 



Indkomne forslag 

Pkt. 6: Indkomne forslag: 

a) Havefest med spisning. Anmoder og bevilling på 4.000,- kr 
+ egenbetaling på 25. kr. per person 

b)Bankospil x 2 årligt. Afholdes forår og efterår. Anmoder om 
2.500,- kr i alt. Skal dette tilbud fortsat eksistere, jf. de to 
aflyste bankospil omtalt i formandens beretning.  

c) Oplæg til aflysning af tinglyst hæftelse på matr. nr. 18c og 
18ah Avedøre By, Avedøre, Gl. Køge Landevej 479, 2650 
Hvidovre – Ved Poul Petersen, Frydenstrands Allé 9 

d)Opdatering af Grundejerforeningens ordensregler.  Er 
omdelt 



Vi takker for en god og konstruktiv 
aften 


