Grundejerforeningen Frydenstrand i
Hvidovre kommune
Bankkonto: reg.nr:1551 Konto: 0011192644
(bestyrelsens adresser findes på hjemmesiden)
Alkestien, Avedøre Enghavevej, Frihedslyst alle, Frihedsvej, Frydenstrands alle, Gl. Køge Landevej, Mågevej, Rønholtsvej, Ternevej, Tranevej,
Vibevej

Referat af ordinær generalforsamling
Grundejerforeningen Frydenstrand
d.17.04.2015

Punkt 1.
Velkomst ved formanden:
 Velkommen til nye grundejere
Punkt 2.
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Kurt Hemmingsen, og idet der ikke er nogen modkandidat vælges Kurt.
Dirigenten erklærer generalforsamlingen for beslutningsdygtig.
Punkt 3.
Formandens beretning:
Formanden har udarbejdet en kort beretning, idet aktiviteter og diverse oplysninger er at finde
på foreningens hjemmeside.
 Konstituering af bestyrelsen
 Vejfest
 Banko
 Hjemmeside
 SGH
 Opsamling fra generalforsamling i 2014
Formandens beretning er godkendt og kan læses på hjemmesiden.
Punkt 4.
Regnskab ved kassereren:
Regnskabet er vedsendt invitationen til genrealforsamlingen, og bliver derfor ikke slavisk gennemgået.
Regnskabet godkendt.
Der blev stillet ønske om at balancen fremgår af regnskabet.
Der blev igen stillet spørgsmål omkring renter til banken. Det er som forening med CVR nr. ikke muligt at få en konto uden renter.
Punkt 5.
Valg iflg. Lovene:
a). Valg af formand, Susan Post genopstiller, valgt
b) Valg af bestyrelsesmedlem – Camilla Tingleff ønsker ikke genvalg.
Jørgen Lund ønsker at stille op, og blev valgt.
c). Valg af to bestyrelsesmedlem – Bianca Ringby genopstiller, valgt
d). Valg af bestyrelsessuppleant – Gitte Karlsen Genopstiller, Valgt
e). Valg af 2 revisorer – Jens Peter Jensen og Kurt Hemmingensen genopstiller, Valgt
f). Valg af revisorsuppleant – Tonny Kjeldsen genopstiller, Valgt
Punkt 6.
Indkomne forslag:
a) Havefest med spisning. Anmoder om bevilling på 5.000 Kr.
b) Havefest med spisning, egenbetaling på 25 kr. Anmoder om 4000 kr. Godkendt
c). Bankospil x 2 årligt. Afholder forår og efterår. Anmoder om 2500 kr. i alt Godkendt
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d). Nabohjælp ved bestyrelsen (Lars Lorentzen)
Gennemgang på PowerPoint.
Indkøb af skilte til Nabohjælp, bevilling 1500 kr., godkendt
Evt.:
Der kommer spørgsmål om hvornår der er 100 års jubilæum i grundejerforeningen. Dette er i
år 2019.
Efterladenskaber fra hunde bedes fjernet af ejeren.
Fliserne på fortovene er meget dårlige, og nogle springer. Bestyrelsen tager kontakt til kommunen, og beder dem udbedre skader på fortov og veje.

