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 Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Frydenstrand d.17.februar 2015. 

 
Deltagere: Susan Post, Gitte Karlsen, Jørgen Lund, Lars Lorentzen, Bianca Ringby. 
Afbud: Petter B Damgaard 
 
Punkt 1. 
Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt. 
 
Punkt 2. 
Planlægning af banko jf. To-Do liste 
Se To-Do liste 
Bestyrelsen havde en drøftelse ift. bankospillet. Der blev sat spørgsmål til hvorfor vi har børne-
spil. Der har de sidste 2 gange ikke været mange børn tilmeldt.  
Sidste planlagte bankospil måtte aflyses grundet lille tilslutning.  
Bestyrelsen blev enig om at banko arrangement aflyses ved færre en 40 tilmeldte deltagere. 
Der skal derfor tilføjes invitationen til bankospil: Bestyrelsen forbeholder sig retten til at aflyse 
arrangementet ved lille tilslutning. Ligeledes skal der tilføjes at børnespillene aflyses ved færre 
en 6 tilmeldte børn under 12 år. Børnene spiller så med i de øvrige spil på samme vilkår som 
de øvrige. 
 
Punkt 3. 
Planlægning af generalforsamling jf. lovene 
Petter (Kasserer) er på valg og ønsker ikke at genopstille. 
Lars (Bestyrelsesmedlem) er på valg og ønsker at genopstille. 
 
2 revisorer samt revisor suppleant er på valg. Gitte undersøger om der ønskes genvalg. 
Se To-Do liste 
 
Dagsorden: 
Velkomst ved formanden 
Valg af dirigent  
Formandens beretning  
 
Valg til bestyrelsen 
¤ Revisor på valg 
¤ Bestyrelsesmedlem (Lars) Ønsker genvalg 
¤ Valg af revisorer (Kurt Hemmingsen, Jens Peter Jensen)? 
¤ Valg af revisor suppleant (Tony Kjeldsen)? 
 
Indkomne forslag 

A.     (2) Havefest med spisning, egenbetaling på 25 kr. Anmoder om 4.000 kr. 
B.      Bankospil 2 x årligt forår/ efterår. Anmoder om 2.500 kr. i alt. 
C.     Reviderede Ordensregler 
 

Regnskab v/ kasseren (spørgsmål går via Susan) 
 
Evt. 
 
 

http://www.frydenstrand.eu/


    
 
 

 

Punkt 4. 
Citat kontra konklusion referat: 
Jørgen ønsker at referaterne fremover bliver mere fyldestgørende. Årsagen til dette er at det 
som grundejer i foreningen kan være svært at gennemskue hvad der ligger til grund for besty-
relsen beslutninger. Dette tages til efterretning.  
 
Punkt 5. 
Ref. til vores og andre websites i diverse referater. 
Der er fortsat en del grundejere som ikke får de nyhedsmails som bliver sendt ud. Grunden til 
dette er at Jørgen kun har mailadresse på 56 ud af 99 parceller. Ikke alle medlemmer har en 
computer/ net adgang. 
Bestyrelsen blev enig om på dagens møde at Jørgen til generalforsamlingen laver en liste, 
hvorpå de medlemmer som endnu ikke har oplyst deres mailadresse kan skrive sig på. Derud-
over vil Susan tilføje et bilag i velkomstmappen, så vi på den måde kan indhente en mailadres-
se.  
I formandens beretning henviser Susan til et link for SGH, hvori referaterne kan læses. Denne 
procedure fortsætter. Henvisninger i øvrigt til vores egen eller andre hjemmesider bør kun ske, 
såfremt det der henvises til, er så stor en mængde data, at det ikke med rimelighed kan står i 
vores egne referater. 
 
Punkt 6. 
Revidering af ordensregler: 
Jørgen har inden mødet rundsendt forslag til tilføjelser til ordensreglerne. 
Bestyrelsen var enige om at der i ordensreglerne tilføjes følgende under regel 1: med undta-
gelse på dage for afhentning af storskrald. 
Det påhviler den enkelte grundejer at holde sit stykke fortov rent og fremkommeligt, herunder 
foretage ukrudtsbekæmpelse på fortove og langs kantsten. 
Regel 3: der tilføjes skrotbiler 
 
Under regel 6 havde Jørgen forslag om at der skulle tilføjes følgende tekst: Motoriserede ma-
skiner (hække og plæneklippere, havefræsere, vinkelslibere o.l) må i perioden 15.maj – 15. 
september, kun bruges imellem 09.00 – 20.00. Det skal samtidig tilstræbes, at minimere bru-
gen af samme maskiner i tidsrummet 11 – 13 og 17 – 19 i weekenderne. Andre støjende ad-
færd henlægges til samme tidsrum.  
Der var ikke en enstemmig bestyrelse til forslag for denne ændring, og derfor blev forslaget ik-
ke vedtaget.  
 
Evt. 
 


