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”TO-DO”-listen er bestyrelsens arbejdsredskab, hvor planlægning af årets vedtagne arrangementer opdateres. 

Listen er officiel, og grundejerne er velkomne til at komme med idéer eller løsningsmuligheder til de oplistede opgaver. 

 
 
”TO-DO” liste: 

 

EMNE ANSVAR BESKRIVELSE STATUS 

Finansiering af 
100 års 
fødselsdag i 2021 

Siddende 
bestyrelse 

 � Afholdelse af fest 
vedtaget på 
generalforsamling 2011. 
 

� Finansiering: kontingent 
er hævet til kr. 250,- 
Besluttet på 
generalforsamling 2017. 

Konstituerende 
møde 

Nyvalgt 
bestyrelse 

Den nyvalgte bestyrelse 
planlægger dato for 
konstituerende møde i 
forlængelse af 
generalforsamling. 

 

Bestyrelsesmøde Siddende 
bestyrelse 

Nye mødedatoer for året 
aftales efter konstituerende 
møde. 

 

Generalforsamling Siddende 
bestyrelse 

� Lokaler bookes via 
hjemmesiden booking-
hvidovre.kmd.dk.  

 Log in og kode er kendt af 
 bestyrelsen. 
 Alternativt kan den 
 lokaleansvarlige 
 kontaktes på 36393282. 
 
� Udarbejdelse af 

indkaldelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Kopiering af 100 ex. til 

omdeling 
 

 

� Lille Friheden ér booket 
den 19.4.18 

 
 
 
 
 
 
 
� Susan udarbejder 

indkaldelse efter 
bestyrelsesmøde. 

� Forslag skal være 
bestyrelsen i hænde 
senest den 9.4.18. 

� Tilmelding til 
formanden senest den 
4.4.18 

 
 
� Camilla sørger for 

kopiering 
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� Omdeling af indkaldelse 
og regnskab 

 
 
� Forplejning 
 
 
 
 
� Service 
 
 
� Indkøb 
 
 
 
 
 
 
� Diverse 
 

� Gitte og Mai-Britt 
sørger for omdeling 
senest den 11.3.18 

 
� Jørgen bestiller 

smørrebrød fra FØTEX 
Friheden. 2½ stk. pr. 
deltager. 

 
� Vi bruger Lille 

Frihedens service 
 

� Susan og Mai-Britt 
indkøber øl, sodavand, 
vand, vin, chips, 
saltede nødder, 
chokolade, servietter, 
mælk, kaffe 

 
� Gitte medbringer 

sukker, the, 
proptrækker, 
viskestykker, karklude, 
affaldssække 

 
� Camilla henter nøgle  

 
� Bestyrelsen mødes kl. 

17.00 og gør klar. 
 

� Jørgen henter 
smørrebrød 

 
� Susan medbringer PC 

og projektor 
 
 
 
 

 


