
Grundejerforeningen Frydenstrand i Hvidovre 

kommune 
   Giro: 80187122       (bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden) 

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

 

Fejl! Ukendt argument for parameter. 

5. april 2014 

Referat af ordinær generalforsamling Grundejer-

foreningen Frydenstrand 

d. 15. april 2011 

  
Privat tlf.: 3649 8289 
Mobil: 6017 8289 
Su-
san.marianne@get2ne
t.dk   
 

SP byder velkommen. 

Den siddende bestyrelse præsenterer sig. 

1. 

Velkomst ved Susan 

Post 

 

Lonnie Frost valgt. 

Lonnie konstaterer at generalforsamlingen er iht. vedtægterne lovlig 

indkaldt.   

 

2.  

Valg af dirigent. 

 

http://www.frydenstrand.eu/
mailto:susan.marianne@get2net.d
mailto:susan.marianne@get2net.d
mailto:susan.marianne@get2net.d


  2/Fejl! Ukendt 

argument for parameter. 
 
 

Fejl! Ukendt argument for parameter.Fejl! Ukendt argument for parameter. 

 

SP stareter med at byde velkommen til de nye grundejere, der er 

kommet til siden sidst. 

Det drejer sig om: 

 Frydenstrands Allé 21 og 

 Frydenstrands Allé 59 

Connie har på vanlig vis budt de nye grundejere velkommen med en 

blomst.  

 

Da de fleste aktiviteter og oplysninger kan findes på foreningens hjem-

meside, har vi valgt at udarbejde en kort beretning med de emner som vi 

har fundet vigtige at fremhæve på selve generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen siden sidste generalforsamling: 

Formand valgt på generalforsamling 2010: Peter Kehlet 

Konstituering:  

Næstformand: Åsa 

Kasserer: Connie 

Sekretær: Susan 

Best.medlem: Lonnie 

Best. Medlem: Ejner 

 

I årets løb: 

 Peter har fået solgt sit hus og er dermed udtrådt af bestyrelsen 

  Delt formandspost hvor 

 Åsa har været fungerende formand og dermed kontaktperson for 

henvendelser og  

 Susan fremlægger beretning. 

Som det fremgår af dagsorden under punkt 5, valg ifølge lovene, kan I 

se at vi har en del der skal vælges 

 

Det skal pointeres at Peter har støttet os trofast som webredaktør. Peter 

vil gerne hjælpe stadig, men en webredaktør fra grundejerforeningen vil 

være det mest hensigtsmæssige.  

 

Aktiviteter der blev vedtaget på sidste generalforsamling:: 

Vejfest: 

Da det ikke var muligt at finde en dato i august 2010 hvor alle i besty-

relsen kunne, valgte vi at udsætte vejfesten til 2011. 

Datoen fremgår af hjemmesiden og er d. 20. august 2011. 

Da det er nyt budgetår skal arrangement vedr. vejfest atter godkendes på 

denne generalforsamling.  

Vejfesten er til afstemning under indkomne forslag. 

 

Banko:  

Bankoaften blev igen gennemført i Lille Friheden. Det afholdtes fredag 

op til uge 42, hvilket måske var afgørende for fremmødet. Der mødte 27 

deltagere op. De fremmødte, havde en hyggelig aften med dejlige gevin-

ster og lidt mad.  

Da vi ikke er helt sikre på om målgruppen til dette arrangement er for 

lille eller det var datoen der var skyld i det lille fremmøde, anbefaler 

den siddende bestyrelse at der gennemføres endnu et banko i det kom-

mende år med henblik på en endelig evaluering om det fortsat skal gen-

3.  

Formandens beret-

ning ved Susan Post 
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nemføres på generalforsamlingen 2012.  

Behandles som forslag under punkt 6 på dagsorden.  

 

Fastelavn: 

Vi holdt igen fastelavnsfest indendørs i Lille Friheden. Denne gang sel-

ve fastelavnssøndag de 6. marts 2011.  

Vi var desværre ikke så mange denne gang .Selvom der var 32 tilmeldte 

blev vi kun ca. 25 personer, heraf 10 børn, da der var afbud fra flere fa-

milier pga. sygdom, så en enkelt tønde til børnene var nok.  

Vi må konstatere, at vi de sidste gange, der har været afholdt fastelavns-

fest, er vi blevet færre og færre.  

Den siddende bestyrelse vil derfor anbefale, at vi springer fastelavnsfe-

ster over de kommende år pga. den manglende tilslutning. 

 

Øvrigt: 

Tyverier: 

 Som det fremgår af loggen på hjemmesiden, har der i det forgange 

år været en del tyverier i området. Vi kan forebygge dels ved at 

hjælpe hinanden med at holde øje og informere naboer et c. om når 

vi er væk. Dels ved evt. at opsætte alarmer. Politiet mener at ten-

densen er at tyverierne vil fortsætte.  

 

Indflydelse på lokalplanen: 

 Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra kommunen om at alle 

grundejerforeninger i Hvidovre er velkomne til at deltage i udarbej-

delse af nye lokalplaner. Kopi af brevet fra kommunen omdeltes på 

mødet. Det er ikke nødvendigvis et bestyrelsesmedlem der skal del-

tage – men meget gerne og helst personer der har lyst og forstand på 

de dele. Hvis der er nogle i dette forum der har lyst til at deltage, må 

I meget gerne henvende jer til den kommende bestyrelse.  

 

Vedr. vejbelysning: 

 Der er ikke tilgået bestyrelsen nogle nyheder vedr. vejbelysningen 

siden sidste generalforsamling. Dog kan det ses at der lige pt. arbej-

des på denne.  

 

Slutteligt vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke Jes, der altid sørger 

for vores forplejning til møder og arrangementer. 

 

På bestyrelsens vegne 

Susan Post 

Sekretær for bestyrelsen 

 

Beretningen godkendes uden kommentarer.  

 

Regnskabet er omdelt i uge 13 sammen med indkaldelsen til generalfor-

samlingen. 

Connie gennemgår regnskabet. 

Regnskabet godkendt uden kommentarer.  

 

4.  

Regnskab ved kasse-

reren  

A: Valg af formand: 

 Der er ingen opstillere til formandsposten i første omgang. SP stiller 

5. 

Valg ifølge lovene 
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op med kriterier om opbakning fra grundejerne, således forstået at 

alle er velkomne til at bidrage med gode ideer og input i årets løb og 

ikke kun under evt. til generalforsamlingen.  

 Susan Post vælges til formand. 

 

B: Valg af to bestyrelsesmedlemmer: 

 Lonnie Frost og Ejner Nielsen modtager ikke genvalg. 

 Camilla Tingleff,  Frydenstrands Allé 1 

 Bianca Dahl Ringby, Frihedslyst Allé 28 

 

C: Valg af bestyrelsessuppleant: 

 Gitte Karlsen, Frydenstrands Allé 13 

 

D. Valg af 2 revisorer: 

 Jens Peter Jensen, genvalgt 

 Kurt Hemmingsen, genvalgt 

 

E: Valg af revisorsuppleant: 

 Tonny Kjeldsen, genvalgt. 

 

Alle ønskes tillykke med valget.  

 

 

A: Grundejerforeningen har 100 års jubilæum i 2019.  

 Punktet deltes i to, således at der først var afstemning om der skulle 

afholdes en jubilæumsfest.  Hvis det vedtages at der skal afholdes 

en fest, vil bestyrelsen herefter fremlægge forslag til finansiering.  

Det vedtages at der afholdes jubilæumsfest i 2019. 

 Dernæst fremlagde bestyrelsen 3 forslag til finansiering af jubilæ-

umsfesten med henblik på at få dels input til øvrige finansierings-

måder, dels med henblik på endelig vedtagelse af finansiering på 

generalforsamlingen 2012. Bestyrelsens forslag omdeltes på mødet. 

Beklager at der var regnefejl i forslag 3. Forslagene ses nedenfor og 

alle opfordres til at komme med ideer og forslag til både finansie-

ring og form for fest.  

1.  

Finansiering gennem fuld deltagerbetaling.  

 

2. 

Skrinlægge alle aktiviteter fra 2012 og frem til 2019. 

herved spares ca. 4000,- kr. årligt hvilket beløber sig til 28.000,- i 2019.  

 

3.  

Hæve kontingentet således at der betales 25,- kr. mdr. svarende til 300,- 

årligt 

Der betales lige nu 150,- kr årligt 

Det vil give en forhøjelse på 150,- kr årligt  

Med 100 parceller svarer det til 15.000,- kr. årligt 

Ved en vedtagelse på generalforsamlingen i 2012 kan der opspares 

105.000,- til en jubilæumsfest.  

 

6.  

Indkomne forslag: 
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B: Vejfest med fællesspisning og underholdning d. 20. august 2011 –

bevilling på max. 1000,- kr. 

Som fortalt under beretningen, blev der ikke afholdt vejfest i 2010 

og bevilling til en vejfest i 2011 skal derfor godkendes på denne 

generalforsamling. 
Lige pt. er der udarbejdet følgende forslag til øvre rammer for en evt. 

vejfest: 

 Bevilling til festen på 1000- kr. til paptallerkner, servietter, grill kul 

et c.  

 Afholdes d. 20 august på Tranevej 

 Alle tager selv mad og drikke med (dette vil holde udgifterne nede) 

 Hvis vejret ikke arter sig, vil afslysning ske samme dag. Grundejer-

ne kan ringe til bestyrelsen samme dag.  

 Derudover vil input og ideer til festen være ganske velkomne.  

 

Afholdelse af ovenstående vejfest 20. august 2011 vedtages.  

 

C: Banko uge 43, bevilling på max. 2500,- kr. 

 Afholdes fredag i uge 43 i Lille Friheden. (28. oktober 2011 – loka-

le er bestilt) 

 Som oplyst i beretningen lægger bestyrelsen op til afholdelse af 

endnu et banko spil. Hvis det stadig viser sig at der ikke er flere del-

tagere end tidligere, kan man vælge at lade den aktivitet udgå på 

sigt.  

 Evaluering på generalforsamling 2012. 

 

Det vedtages af afholde endnu et bankospil på ovenstående præmis-

ser. 

 

D: Andre indkomne forslag: 

 Der er ikke indkommet øvrige forslag.  

 

WEB-redaktør: 

 SP kan oplyse at der under generalforsamlingen har meldt sig en 

person der vil være WEB-redaktør: 

 Jørgen Lund, Frihedsvej 4, jlu.lund@gmail.com  

 Vi glæder os til det nye samarbejde.  

 

Brug af mikrofon: 

 Der kom ønske om at bestyrelsen bruger mikrofon til næste general-

forsamling. Dette er taget ad notam.  

 

Slutteligt takker vi Lonnie Frost og Ejner Nielsen for en lang og meget 

flot indsats i bestyrelsen. De får hver en kurv med lækre sager.  

 

7. 

Evt.  

 

 

SP takker for god ro og orden 

mailto:jlu.lund@gmail.com

