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Opdateret 21. september 2021 
 

  

   

”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 
Afholdelse 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. 

 

 Festudvalg er nedsat på 

generalforsamling 2019. Jess Lohse, 

(Frydenstrands Allé 48), Flemming 

Larsen (Rønholtvej 1) og Hanne 

Michelsen, (Rønholtvej 2) er valgt. 

 

 Festudvalg fremlægger forslag og 

budget for bestyrelsen den 6. februar 

2020 mhp godkendelse på 

generalforsamling 24.4.2020 til 

endelig godkendelse 

 

 Scandic er booket og fest er 

arrangeret. 

 

 Der indkøbes chips til efter middag 

 

 Der holdes en musikquiz og der synges 

en sang 

 

 Der udleveres navneskilte med 

angivelse af navn og adresse 

 

 Der udleveres præmier til sangquizzen 

efter festen 

 

 Udvalget mødes 16.45 på Scandic 
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Konstituerende møde Nyvalgt 

bestyrelse 

Den nyvalgte bestyrelse 

planlægger dato for 

konstituerende møde i 

forlængelse af generalforsamling. 

BESTYRELSE 2021/2022: 

Formand Susan Post 

Næstformand Lars Lorentzen 

Kasser Jørgen Lund 

Sekretær Camilla Tingleff 

Best.medl. Mai-Britt Ljørring 

Suppleant Linda Munk 

Bestyrelsesmøder Siddende 

bestyrelse 

Nye mødedatoer for året aftales 

efter konstituerende møde. 

 

BANKO 2021  Desværre ikke muligt at booke en 

søndag i 2021 til afholdelse af 

banko 

 

Generalforsamling 

2022 

Bestyrelsen 8.4.2022 

 Lokaler er booket via 

hjemmesiden booking-

hvidovre.kmd.dk.  

 Log in og kode er kendt af 

 bestyrelsen. 

 Alternativt kan den 

 lokaleansvarlige 

 kontaktes på 3639328 

 

 

 Kopiering af 105 indkaldelser 

og regnskab til 

generalforsamling 

 

 Forplejning 

Lille Friheden er booket 

Planlægningsmøde 2. marts 2022kl. 

17.00 hos Susan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camilla sørger for tryk. 

 Omdeling ? 

 

 

 Der indkøbes smørrebrød. 

Jørgen og Lasse bestiller og 

henter. 

 Linda og Mai-Britt indkøber jf. 

indkøbsliste (beholdning 

tjekkes). 

 Der indkøbes gevinster til banko 

 Camilla henter nøgle 

 Bestyrelsen mødes kl. 17.00 

 HUSK at medbringe 

Karklud 

Viskestykke 

 Jørgen medbringer bankoplader 

 

INDKØB til 

generalforsamling 

  Øl, vin, vand og sodavand 

 Chips 

 Chokolade 

 Kaffe (400g) 

 The 
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 Blomster til bordene 

 Sølvpapir 

 Sukker 

 1 mælk 

 Fryseposer 

 BANKOGAVER: 

Gavekurv á 200 

Gavekurv á 400 

Gavekurv á 600 

6 x vin-sidegevinster á ca. 40,- 

 


