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

10. oktober 2011
”TO-DO”-listen er bestyrelsens arbejdsredskab, hvor planlægning af årets vedtagne arrangementer
indlægges.
Listen er officiel og grundejerne er velkomne til at komme med ideer eller løsningsmuligheder til de
oplistede opgaver.

”TO DO” liste:
Emne

Ansvar

Beskrivelse

Status

Finansiering af 100 års
fødselsdag i

Bestyrelsen

Oplæg til generalforsamling
2011

 Afholdelse af fest vedtaget på generalforsamling 2011
 Finansiering vedtages på generalforsamling 2012.

Vejfest 2011

Best.

 Invitation skal udarbejdes
 Omdeling af invitation inden sommerferien = inden
juli 2011-05-04
 Afholdes hvor
 Tilladelse til afspærring af
vej.
 Deltagere medbringer selv
borde og stole
 Eller låne af Lonnie
 Musik?
 Lotteri?
 Griller
 Service

 Dato for afholdelse: 20. august
2011 – vedtaget på generalforsamling 2011
 Planlægning af fest afholdes d.
15.6.2011
 Invitation: Camilla udarbejder og
omdeler sammen med Gitte uge
25
 Afholdes på Tranevej
 Gitte søger tilladelse til afspærring af Tranevej i Kommunen
 Borde og stole lånes hos Lonnie –
(SP henter på dagen)
 Musik: Åsa spørger Ejner – ellers
har Bianca muligvis mulighed
 Lotteri droppes
 Griller: Per fra Frydenstrands Allé
30 har skaffet disse
 Susan indkøber: engangsservice,
servietter, grillkul, klare sække,
evt. fakler / lys

Bankospil

Best.

 Åsa undersøger med det
samme om lokale kan ændres.
 Udarbejde invitation
 Omdele invitation senest 14
dage før.
 Forplejning







Planlægning af bankospil 10.10.
Afholdes d. 30. 10 kl. 14.00-17.00
Lokaler er bestilt
Camilla udarbejder invitation
Camilla og Bianca omdeler invitation fredag d. 14. oktober
 Kaffe og te ad libitum
 Alternativ til hjemmebag vil være
indkøb af småkager
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 Gaver

 Spilleplader og priser

Generalforsamling 2012

todo-10102011

 Udarbejde dagsorden
 Inviterer dirigenten til det
sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen
mhp.
 Forplejning – skal aftales.
 Lokaler skal bestilles hurtigst muligt

 Der sælges øl og vand og hvidvin.
 Susan bestiller forplejning hos Jes
Lohse
 Der er doneret børnegaver.
 Vi bruger samme koncept som
sidst med gevinster ved 1 række, 2
rækker og fuld plade samt sidegevinster og et ekstra spil med en
kurv.
 Gevinster og kurv bestilles hos Jes
Lohse – Susan bestiller.
 Der betales 25. kr. ved tilmelding
som giver én spilleplade.
 Derudover koster tillægsplader 5
kr. stk.
Derudover:
 Susan sørger for at medbringe
deltagerliste.
 Bianca sørger for at have Bankoregler med i trykt version til
omdeling ved behov.
 Vi mødes ved Lille Friheden kl.
13.00.
 Generalforsamling afholdes 20. 4
2012
 Planlægning af generalforsamling
d. 5. marts 2012
 Lokaler er bestilt fra kl. 16.0024.00

