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 Maj 2016 

 
 
 
 
”TO DO” liste: 
 

Emne Ansvar Beskrivelse Status 
 

Finansiering af 100 års 

fødselsdag i 2021 

Bestyrelsen Oplæg til generalforsamling 

2011  

 

 Afholdelse af fest vedtaget på ge-

neralforsamling 2011 

 Finansieringen aftales når tiden 

nærmer sig (Besluttet på general-

forsamlingen 2012) 

Sommerfest 2016 Bestyrelsen  

 Invitation skal udarbejdes 

 Omdeling af invitationer 

 Tilmelding 

 Afholdes hvor 

 Bestilling af mad. 

 Afhentning af mad 

 Levering af fade 

 Bestilling af varer 

 Deltagere medbringer 

 Bestik 

 Grill 

 Pavillon 

 Dato for afholdelse: d. 9/7  

  

  

  

 Afholdes i Susan have. 

 

 

 

  

 Borde og stole 

Ekstraordinær General-

forsamling 

Bestyrelsen  Udarbejdelse af invitation 

 Indkøb 

 Afholdes d. 9/7 i forbindelse med 

sommerfesten. 

 

Banko 1   

 Lokaler bookes hos Dorte 

Lauritsen/ Lokaleansvarlig 

Hvidover Kommune/ Loka-

leportalen. (36393282) 

 Udarbejdelse af invitation 

 Omdeling af invitation se-

nest 14 dage før arrange-

mentet. 

 Forplejning 

 Gevinster 

 Spilleplader og Pris 

 Diverse 

 Dato for afholdelse d. 30/10 2016 

 Bianca har booket Lille Friheden 

samt sendt mail til loka-

le@hvidovre.dk og bedt om be-

kræftelse.  

 

 

 

 

 

 

 Afhentning af nøgler 

 Service 

 Karklude, viskestykker, affalds-

sække, opvaskemiddel. 

 Deltagerliste 

”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.10.05.2016 

 Byttepenge 

 Pengekasse 

 Bestyrelsen mødes i Lille Frihe-

den kl. 

Banko 2   

 Lokaler bookes hos Dorte 

Lauritsen/ Lokaleansvarlig 

Hvidover Kommune/ Loka-

leportalen. (36393282) 

 

 Udarbejdelse af invitation 

 Omdeling af invitation se-

nest 14 dage før arrange-

mentet. 

 Forplejning 

 Gevinster 

 Spilleplader og Pris 

 Diverse 

 Dato for afholdelse d.19/3 2017 

 Bianca har booket Lille Friheden 

samt sendt mail til loka-

le@hvidovre.dk og bedt om be-

kræftelse.  

 

Generalforsamling   Lokaler bookes hos Dorte 

Lauritsen/ Lokaleansvarlig 

Hvidover Kommune/ Loka-

leportalen. (36393282) 

 

 Udarbejdelse af indkaldelse 

 

 Omdeling af indkaldelse/ 

regnskab 

 

 Service 

 

 Forplejning 

 

 Indkøb 

 

 Diverse 

 D. 7/4 2017 
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