
Velkommen til Generalforsamling i 
Grundejerforeningen Frydenstrand 

12. april 2019 



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 modtager genvalg 

6. Indkomne forslag fra bestyrelsen: 

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 helst 5 
deltagere i udvalget. Udvalget refererer til bestyrelsen. 

c) Udmeldelse af SGH grundet manglende interesse samt deltagelse 

7. Indkomne forslag til aktiviteter:  

a) Paul Geisler, Frydenstrands Allé 55: Forslag til Banko x 2. Forslag om at fortsætte med de regler der 
eksisterer, evt. prisjustering  af pengebeløb, således at banko-spillet hviler i sig selv.  

b) Mario Stanic, Frydenstrands Allé 44: Vejbump til nedsætning af fart 

8. Evt. 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  



Formandens beretning 

• Velkommen til nye grundejere 

• Konstituering af bestyrelsen   

• Vejfest/havefest  

• Banko 

• Hjemmesiden 

• SGH 

• Diverse 
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Regnskab  

• Spørgsmål til det omdelte regnskab besvares 
af kasserer Jørgen Lund 

 



Valg ifølge lovene 

Pkt. 5: Valg ifølge lovene: 

1. 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 modtager 
genvalg 

 



Indkomne forslag 

Punkt 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen: 

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 helst 5 deltagere i 
udvalget. Udvalget refererer til bestyrelsen. 

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, loppemarked skovtur et c., 

indsendes forslag, fra grundejerforeningens medlemmer, til formanden inden d. 9. april 
2018. Aktivitetsforslag skal indeholde et anslået max. beløb. Alle grundejere er velkomne til 
at indsende forslag til aktiviteter, der behandles på generalforsamlingen. 

 

b) Indkommet fra Poul Geisler: Ønske om at fortsat afholdes Banko x 2 årligt. Med de samme 
vilkår som blev vedtaget på generalforsamlingen  2018. Evt med en prisjustering, således at 
banko hviler i sig selv uden hverken over- eller underskud. 

 

c) Indkommet fra Mario Stanic: Opsætning af vejbumb med henblik på at nedsætte 
farten.                                                

 

 

 



Punkt 9 

• Evt.  



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

brød 
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