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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 

 Finansieringen aftales når tiden 

nærmer sig (Besluttet på general-

forsamlingen 2012) 

Vejfest 2013 Bestyrelsen  

 

 

 Invitation skal udarbejdes 

 

 

 Omdeling af invitation in-

den sommerferien = inden 

juli 2013 

 Egenbetaling fastsættes 

 Afholdes hvor 

 Bestilling af mad. 

 Bestilling af drikkevarer 

 Tilladelse til afspærring af 

vej. 

 Deltagere medbringer selv 

borde og stole  

 Musik 

 Service/ servietter 

 Dato for afholdelse: 16. august 

2013 kl.17.00 – vedtaget på besty-

relsesmøde d.15.april 2013 

 Planlægningen af festen afholdes 

på Bestyrelsesmøde d.3.juni kl.19 

hos Gitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankospil Bestyrelsen  Lokaler bookes hos Dorte 

Lauritsen/ lokaleansvarlig 

Hvidovre Kommune på 

tlf.3639 3282.  

 

 

 

 

 

 

 

 Bianca har sendt mail til loka-

le@hvidovre.dk og bedt om 

booking af lokaler samt kode til 

systemet.  

 Banko 1: 6.oktober (er booket) 

 Banko 2: 16. marts (er booket) 

 Planlægning af banko nr.1 afhol-

des på Bestyrelsesmøde d.9. sep-

tember kl.19 hos Bianca 

 Planlægning af banko 2 afholdes 

på Bestyrelsesmøde d.24.februar  

”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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To-Do d.15.04.2013 

 Udarbejde invitation 

 Omdele invitation senest 14 

dage før. 

 Forplejning 

 Gevinster  

 Spilleplader og priser 

hos Camilla. 

Generalforsamling 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udarbejde dagsorden 

 Forplejning – skal aftales.  

 Generalforsamling afholdes 

d.4.april 2014 kl.18.30 

 Planlægning af generalforsamling 

afholdes på Bestyrelsesmøde 

d.24.februar hos Camilla. 

 Bianca har sendt mail til loka-

le@hvidovre.dk og bedt om 

booking af lokaler samt kode til 

systemet. Lokalet er ledig og her-

med booket. 
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