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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE AFHOLDT D. 7. FEBRUAR 2007 
 
 
 

Sted: Frydenslund nr. 1  

 

Deltagere: Arne (nr. 1), Jeanette (nr. 6), Kasper (nr. 9), Lene (nr. 10), Bitten (nr. 11) og 

Stefan (nr. 18). 

 

1. Konstituering af bestyrelsen: 

 
Næstformand: Bitten  

Kasserer:  Kasper  

Sekretær:  Lene  

Bestyrelsesmedlem: Diana  

 

Formanden (Arne) og de to bestyrelsessuppleanter (Jeanette og Stefan) blev valgt direkte til 

deres poster på generalforsamlingen d. 17.01.07. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. Det noteres, at vi skal have en kontrakt 

med snerydningsfirmaet (G-E-F), hvor betingelserne for rydning er udspecificeret (Diana 

orienteres). Dernæst skal vi have undersøgt priserne for asfaltbelægning (Stefan kigger på det 

til næste gang). 

  

3. Godkendelse af referat fra generalforsamling 

 

Referat fra generalforsamlingen blev godkendt. Sidenumre påføres og referatet fordeles i 

papirform (Arne) samt oploades på Groupcare (Lene). 

 

4. Opfølgning på kontakt med kommunen 

 

Kommunen har endnu ikke reageret på sidst fremsendte brev. Vi følger op igen, hvis vi ikke 

hører fra dem indenfor ca. 14 dage. 
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5. Udbedringer 

 

Vi har nu en opdateret liste over alle beboeres ønsker til udbedringer på Frydenslund.  

Når vi har fået oplyst navnet på vores kontaktperson hos kommunen, sender vi listen afsted, 

så vi forhåbentligt kan få udbedret manglerne til foråret. 

 

6. Vedtægter 

 

De fejl der blev identificeret på generalforsamlingen er nu rettet til og vedtægterne kan 

oploades på Groupcare. 

 

Forslag til formulering af mødepolitik i bestyrelsen (§ 14) blev udarbejdet og kommer med til 

næste generalforsamling. 

 

Overordnet set foreslår bestyrelsen min. 14 dages varsel på ordinære bestyrelsesmøder – 

samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ved beslutningstagen. 

 

Ved ekstraordinære bestyrelsesmøder skal der min. være 2 dages varsel samt 4 

bestyrelsesmedlemmer ved beslutningstagen. 

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for bestyrelsen at fastsætte antal bestyrelsesmøder 

pr. år. 

 
7. Andet 

 

Kassereren mødes snarligt med de to revisorer mhp. at få udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse. 

 

8. Næste møde 

 

Mandag d. 26. marts, kl. 19.00 i nr. 11. 

 
 
12.02.07 
Bestyrelsen, Grundejerforeningen Frydenslund 


