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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 8. JANUAR 2007 
 
 
 

Sted: Frydenslund nr. 10  

 

Deltagere: Arne (nr. 1), Diana (nr. 5), Jeanette (nr. 6), Kasper (nr. 9), Lene (nr. 10) og 

Bitten (nr. 11)  

 

1. Godkendelse af sidste referat 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Det noteres, at Bitten fortsat undersøger 

pris for snerydning på stierne hos en pensionist, som også rydder for grundejerforeningen på 

Kildeager. 

  

2. Brev til kommunen vedr. udsættelse af overdragelse 

 

Kommunen har ikke reageret på det brev, vi afsendte d. 13. december. Arne ringer og rykker 

for svar. 

 

3. Snerydning 

 

Vi (Diana) accepterer tilbud fra g-e-f for indeværende sæson. Efterfølgende tager vi kontakt til 

Præstehøj, og foreslår fælles ordning med deres grundejerforening, når den er blevet 

etableret. 

 

Diana forespørger også om g-e-f kan varetage vedligeholdelsen af de grønne områder. 

 

4. Vejfond 

 

Det blev endnu engang besluttet at vente med at tage emnet op indtil næste bestyrelsesmøde. 

Dog undersøger Arne i mellemtiden priserne for asfaltbelægning. 
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5. Kommende Generalforsamling 

 

Dagsordenspunkterne til generalforsamlingen d. 17. januar blev gennemgået. 

 

Der er ikke indkommet forslag eller kommentarer til dagsordenen eller vedtægterne indenfor 

sidste frist. Således er der heller ikke flere, der har ytret ønske om at stille op til bestyrelsen.  

 

 

Følgende praktiske detaljer for generalforsamlingen blev aftalt: 

 

• Vi mødes alle kl. 18.30 for stille borde og stole an 

 

• Arne medbringer stemmesedler samt kuglepenne 

 

• Lene forhører sig hos Mads i nr. 16, om de kan tage sodavand med (da Mads arbejder 

for FAXE) 

 

• Lene tager lidt ”tysker-øl” med. Jeanette medbringer muligvis også…. 

 

• Alle tager en kande kaffe (eller to) med; Jeanette søger for the 

 

• Diana tager mælk + sukker med 

 

• Lene tager papkrus og servietter med 

 

• Arne køber småkager 

 

• Kasper sørger for projekter samt udarbejder power-point med vedtægterne (punkt for 

punkt), budget samt hjemmesideudkast (nb. i tilfælde af at Pernille går i fødsel – og 

Kasper dermed ikke deltager på generalforsamlingen – får vi ikke projekter med, men 

må klare os uden!) 

 

• Arne underretter nr. 24 om, at vi gerne vil høre deres forslag til ordning for teltanparter 

 

• Arne udarbejder ”formandens beretning”, som bliver sendt rundt til bestyrelsen, så vi 

kan nå at komme med sidste kommentarer inden generalforsamlingen 
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6. Næste bestyrelsesmøde: 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes efter generalforsamlingen, når vi kender den nye 

bestyrelses medlemmer. 

 
 
08.01.07 
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund 


