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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) 

 

Bankospil Bestyrelsen  Lokaler bookes hos Dorte 

Lauritsen/ lokaleansvarlig 

Hvidovre Kommune på 

tlf.3639 3282 

 Udarbejde invitation 

 Omdele invitation senest 14 

dage før. 

 Frist for sidste tilmelding 

 

 Forplejning 

 

 

 

 

 Service 

 

 

 Gevinst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bianca har bestilt lokaler til 

d.11.11.2012 fra kl.12 – 18 

 

 

 Camilla laver invitationen 

 Camilla omdeler invitationen se-

nest en måned før. 

 Susan modtager tilmelding senest 

d.1.november 

 Kaffe og Te alibitum. Kage med-

bringes af de grundejere der har 

meldt sig til dette. Øl, sodavand, 

vand og vin sælges til 10 kr. Su-

san bestiller hos Jes. 

 Gitte undersøger hvor meget der 

skal indkøbes af kopper, tallerke-

ner og skeer. 

 Susan og Petter undersøger hvor 

meget der blev indkøbt sidste år. 

 Bianca og Camilla indkøber gave-

kort i legekæden til børnegevin-

ster, samt gavekort i fx Føtex og 

Matas. 

 Vi bruger samme koncept som 

sidst med gevinst ved 1 række, 2 

rækker og fuld plade samt sidege-

vinster. Et ekstraspil før pausen 

med en kurv på hele pladen, samt 

et ekstraspil efter pausen med en 

kurv på hele pladen.  

”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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 Spilleplader og priser 

 

 

 

 Praktiske ting: 

 

 

 Susan bestiller øvrige gevinster + 

kurvene hos Jes. 

 Der betales 25 kr. ved tilmelding 

som giver en spilleplade. Derud-

over koster tillægsplader 5 kr. 

stykket.  

 Susan sørger for at medbringe del-

tagerlisterne. 

 Petter sørger for at der er en pen-

gekasse samt byttepenge. 

 Bestyrelsen mødes i Lille Frihe-

den kl.13.00 

 Bianca medbringer karklude, vi-

skestykker, affaldssække. 

 Gitte undersøger om der er nok 

plader og brikker, samt indkøber 5 

ruller malertape. 

Generalforsamling 2013   Udarbejde dagsorden 

 Inviterer dirigenten til det 

sidste bestyrelsesmøde in-

den generalforsamlingen. 

 Forplejning – skal aftales.   

 Lokaler skal bestilles hur-

tigst muligt 

 Generalforsamling afholdes    

d.12.4 2013 kl.18.30 

 Planlægning af generalforsamling 

d. 21. marts 2013 kl.17.30 hos Su-

san med spisning. 

 

 

 


