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”TO DO” liste: 
 

Emne Ansvar Beskrivelse Status 
 

Finansiering af 100 års 
fødselsdag i  

Bestyrelsen Oplæg til generalforsamling 
2011  
 

� Afholdelse af fest vedtaget på ge-
neralforsamling 2011 

� Finansiering vedtages på general-
forsamling 2012. 

 
Vejfest 2011 Best. � Invitation skal udarbejdes 

� Omdeling af invitation in-
den 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 generalforsam-
ling 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 afspær-

ring 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 æn-
dres.  

� Udarbejde invitation 
� Omdele invitation senest 14 

dage før. 
� Forplejning 
� Gaver  
� Spilleplader og priser 

� Planlægning af bankospil 10.10.  
� Afholdes d. 30. 10 kl. 14.00-17.00 
� Lokaler er bestilt 

”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. 
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Generalforsamling 2012  � Udarbejde dagsorden 

� Inviterer dirigenten til det 
sidste bestyrelsesmøde in-
den generalforsamlingen 
mhp. 

� Forplejning – skal aftales.   
� Lokaler skal bestilles hur-

tigst muligt 

� Generalforsamling afholdes 20. 4 
2012 

� Planlægning af generalforsamling 
d. 5. marts 2012 

� Lokaler er bestilt fra kl. 16.00-
24.00 

 
 

 


