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 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frydenstrand d.20.juni 2012. 

 
Deltagere: Lars Lorentzen (den sidste time), Petter B. Damgaard, Camilla Tingleff, Gitte Karl-
sen, Susan Post, Bianca Ringby 
 
Punkt 1. 
Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt. 
 
Punkt 2. 
Politik vedr. offentliggørelse af solgte ejendomme på vores hjemmeside: 
Det vil fremover blive offentliggjort på hjemmesiden når en ejendom i foreningen er solgt, men 
der vil ikke blive skrevet hvem køberne er.  
 
Punkt 3. 
Opfølgning fra generalforsamlingen: 

a. Kontakt til kommunen vedr. udbedring af asfalt. 
Camilla har ikke kontaktet kommunen, idet hullerne i vejene er blevet lappet. 

b. Kontakt til kommunen vedr. tranevej. 
Udendørsområderne på ejendommen er blevet ryddet op, Bianca har været forbi ejen-
dommen d.d. 

c.  Nye datoer til bankospil og generalforsamling – ved Bianca 
Lille Friheden er fritstillet for udlejning for alle borgere i kommunen, og det er derfor 
fremover vanskeligt at få lokalerne på de tidspunkter vi ønsker det.                                            
Det var derfor ikke muligt at få Lille Friheden d.28/10 2012 samt d.19/4 2013 så banko-
spillet er rykket frem til d.11/11 2012, og generalforsamlingen er rykket frem til 
d.12.04.2013. 

d. Gitte har taget kontakt til Citroen ift. parkering af kunde biler på cykelsti, som lover at 
være obs. på problemet. Bestyrelsen følger op hvis der fortsat er problemer. 

 
Punkt 4. 
Planlægning af vejfest jvf. ”To-Do” listen. 
 
Punkt 5. 
Evt. 
Camilla tager kontakt til Vej og Park idet hajtænderne på alle sidevejene til Avedøre Enghave-
vej mangler eller trænger til at blive ”tegnet op”.  
Petter har endnu ikke fået overdraget tingene ift. kasser posten. Petter får dette ordnet sna-
rest, og får efterfølgende oprettet netbank/ dankort til kontoen. 
Der er ønsker fra bestyrelsen om at der fremover på regnskabet fremgår en tekst, så det er 
nemmere at overskue hvad pengene er brugt til. 
 
 
 


