Grundejerforeningen Frydenstrand i
Hvidovre kommune
www.frydenstrand.eu

Giro: 80187122

(bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden)

Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej,
Vibevej

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen
Frydenstrand d. 10. oktober 2011

Deltagere

Åsa Lindberg, Camilla Tingleff, Bianca Dahl Ringby, Gitte Karlsen, Susan Post

Punkt 1.
Godkendelse af dagsorden

Susan har et par efterretningssager til evt.
Herefter godkendes dagsorden

Punkt 2.
Godkendt.
Godkendelse af referat
fra d. 14. juni 2011
Punkt 3.
Planlægning af Banko
jf. ”TO-DO” listen.

Se venligst den opdaterede ”TO-DO” liste.

Punkt 4.
Info fra Åsa om regler
for højde på træer og
beplantning i parcelhushaver

Overordnet som følger.
 Der findes ingen regler for højde på træer og beplantning der er på
grunden.
 Der er regler for højde på træer og beplantning placeret i skel.
 I regelsættet fra kommunen opfordres til godt naboskab og gensidg
forståelse.
 OBS at høje træer kan ved kraftige storme forvolde stor skade hvis
de vælter.
 Punktet sættes på dagsorden til generalforsamlingen.

Punkt 5.
Øvrige emner

Ingen indkomne.

Punkt 6.
Evt.

Susan orienterer om:
 Der er fremsendt invitation til plenarmøde i Hvidovre Kulturråd.
Afholdtes d. 29. september. Ingen fra bestyrelsen deltog.
 Der er kommet henvendelse fra advokatfirmaet Qvortrup vedr. Matrikel Mågevej 7b vedr. evt. restancer på denne matrikel. Det lader til at Mågevej 7b hører til Grundejerforeningen Frydenstrand,
men er ikke opført som grundejer i foreningen. Gitte og Susan vil
undersøge sagen nærmere.

C:\Users\jlund6\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\WH0IDZZU\10102011-r+d.doc

2/
 Der er kommet en forespørgsel fra Kommunen vedr. fastsættelse af
40 km. Zoner og finansiering af disse. På vegne af Grundejerforeningen har bestyrelsen svaret: Nej til 40 km. Zoner i byzone. En
evt. finansiering afholdes af kommunen.
Punkt 7.
Planlagte møder.

Møderne er angivet med overordnet tema for mødet samt hos hvem mødet
afholdes.
D. 5.3.2012 kl. 18.00:
 Hos Bianca Dahl Ringby, Frihedslyst Allé 28: Planlægning af generalforsamling, inkl. spisning

Punkt 8.
Forslag til foreløbig
dagsorden d. 5.3.2012

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra møde d. 10. oktober 2011
3. Planlægning af Generalforsamling jf. ”TO-DO” listen
4. Øvrige emner (nyt punkt for hvert emne)
5. Evt.

Formanden takker for et godt og konstruktivt møde og ønsker alle
et godt efterår og forhåbentlig kort vinter

