
På generalforsamling i 2017 blev det besluttet at fejre foreningens 100 års jubilæum i året 2020. Der blev 

nedsat et festudvalg med repræsentanter fra grunderejerne. Dog valgte udvalget at trække sig, og 

bestyrelsen planlagde fejringen. 

 

Grundet Corona blev festen flyttet til sensommeren 2021 – den 25. september 2021. 

 

På generalforsamling april 2021 stemte grundejerne for afholdelse af festen på Scandic Hotel Hvidovre med 

egenbetaling på kr. 150,- pr. deltager. 

 

Således blev der planlagt og arrangeret fejring af 100 års jubilæum: 

 

Ankomst med velkomstdrink og chips kl. 17:30 

3 retters middag 

 Røget Lakse carpaccio med sprød rucola – hertil basilikumspesto – croutons og grillede artiskokker. 

 Angus oksefilet med brændte-glaserede løg – ærter franchis – rødvinssauce og stegte kartofler. 

 Mazarinkage med saltkaramel – eksotiske frugter og Chan Chilli creme 

Blød bar (Øl, vin og vand), Kaffe med Avec og sødt 

Koldt bord til natmad. 

Kuvertpris: kr. 869,- 

 

Vi skulle også have noget musik, og efter lang tid søgen, faldt valget på Uno Duo som var et 2 mands band. 

De spillede både under middagen samt den efterfølgende dans. Prisen blev 7.500,- inklusive en musikquiz de 

afholdte. Der var 6 par der fik præmier i form af en fl. vin. De fleste var ret begejstret for musikken. 

 

Der var 71 tilmeldte, men desværre måtte et enkelt par melde afbud. Totalprisen til Scandic var kr. 61.699,-  

 

Festen skulle afvikles i lokalerne Oslo 3 og Oslo 4, og der var efter vores ønske sat 3 lange borde op med 23 

personer ved hver. Det fungerede fint. Meningen var, at når middag var overstået skulle borde flyttes rundt 

for at give plads til dans og kaffen skulle serveres på disse mindre bordgrupper.  

 

Desværre blev oplevelsen ikke helt som forventet. 

 

Allerede ved ankomst oplevedes det, at personalet ikke var forberedt. Under forret opdagede vi, at der ikke 

var lagt servietter. 

 

Menuen var ikke den festmiddag vi havde forventet. Forretten var kedelig anrettet, hovedretten var alt for 

salt og desserten var meget tør. 

 

Udvalget havde lejet et band UnoDuo, som allerede inden festen startede havde gjort klar – heldigvis. For da 

hovedretten blev serveret, stod det hurtigt klart, at den var uspiselig. Kød, kartofler og sovs var ALT for salt, 

hvilket vi forholdt køkkenet til. 

 



Efter lidt tovtrækkeri, blev vi enige med køkkenet om, at de måtte servere noget andet mad for os. Således 

opmuntret fik vi bandet til at spille op til dans, og der blev sat flasker med vin på bordene. 

 

Da hovedret nr. 2 blev serveret som buffet, blev vi dog noget skuffet igen. Maden blev serveret som buffet 

som kunne sammenlignes med et folkekøkken. 

Kaffen blev ikke serveret som vi havde planlagt, men sat på et langbord med høflig selvbetjening. 

 

Trods den meget uheldige menu fra Scandic havde Uno Duo og lidt vin sat stemningen i gang, og vi fik danset 

og skålet og aftenen blev mindeværdig på flere måder. 

 

Som tidligere nævnt var vi langt fra tilfredse med arrangementet, så vi klagede til Hotel direktøren på Scandic 

Hvidovre. Hun (Anne Louise Nielsen), talte med sine medarbejdere, og de kunne bekræfte de fleste af vores 

klagepunkter (se formandens brev til Scandic herunder). Resultatet af denne klage blev, at foreningen fik 

tilbagebetalt godt 1/3 del af det totale beløb svarende til 21.725,-. 

 

 

Formand Susans brev til hotel ledelsen: 

 

Til ledelsen ved hotelkæden Scandic samt Hotels Scandic Hvidovre 
 
Grundejerforeningen afholdt lørdag d. 25. september 100 års jubilæumsfest på Hotel Scandic, 
Hvidovre. Der var to afbud så vi deltog 69 personer. 
Festen har været planlagt i over et år, bestillinger og aftaler ligeså. 
Nedenstående er opsamling på de mangler vi oplevede til festen:  
 
Opsamling: 
 

 Ved ankomst til hotellet var der ingen vært/værtinde til at modtage gæsterne. Der 
var intet annonceret på oversigtsskærmene. I receptionen var de ikke klar over at vi 
kom Citat: ”har vist nok hørt om det” 

 Ved velkomstdrinken var der bestilt og betalt for chips. Chips var bølgechip og lidt 
peanuts og nødder. Det var ikke sat frem til start af velkomst. Pris 69 x 29,- kr. – 
noget høj pris eller for lidt variation af chips. 

 Der var glemt servietter til hele bordopstillingen til middagen. 
Middagen: 

 Uprofessionelt anrettet forret med for lidt brød. 

 Hovedretten: Kartofler og grøntsager var kolde, kødet var enten gennemstegt eller 
helt rødt. Hele hovedretten var total uspiselig på grund af for store mængder salt i 
maden. 

 Det medførte at der blev lavet en ny omgang med – men det var så bøffer og laks 
(papiret var ikke fjernet fra sidstnævnte), en salat der så ud som om den var hentet i 
Netto. Vi ventede i 1½ time på denne ekstra servering som jp så gik fra vores 
arrangement. 

 Der var bestilt kylling i stedet for kød til en person – dette var glemt.  

 Dessertkagen var tør og kedelig 
Derudover: 



 Der var til hele aftenen til at betjene 69 personer kun 3 tjenere – de gjorde dog hvad 
de kunne – men havde tydeligvis ikke kapacitet nok til at yde en sufficient service. 

 Aftenkaffen blev sat på et buffetbord og ikke serveret ved bordene 

 Det band der spillede til festen, blev forlænget et timen hvor GF har betalt ekstra 
1000,- kr. Denne forlængelse som følge af den lange ventetid på maden 

 Der er forudbetalt for 71 personer – vi var kun 69. Afbud meldt til Scandic d. 
19.9.2021 kl. 16.25, hvilket vil sige inden for tidsfristen for afmelding d. 22.9.2021 

 Kontaktpersoner på Scandic Hvidovre ifm. Planlægning og koordinering af festen: 
o Gunn Avenstrup 
o F&B Manager Monica Bracher 

Bestyrelsen afventer svar på hvordan Scandic Ledelse vil håndtere ovenstående 
 
På vegne af bestyrelsen Grundejerforeningen Frydenstrand 
 
Susan Post 
Formand 

 


