
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2014 kl. 19.00 i nr. 76. 

Til stede: Minna Ørsted nr. 114, Steen Hansen nr. 30, Hanne Meldal, nr. 83, Ruben Olesen nr. 76. 

Afbud: Jørgen Garp, nr. 81, Mikael Siiger nr. 63, Hanne Treldal, nr. 60 

 

1. Fællesarealet 

• Langsigtet plan for arealer/beplantning i Favrholmvænget. Én husstand meldte sig 
inden den 7. januar. Vi prøver igen med udvalget og opfordrer i øvrigt beboerne til at 
komme med ideer. Kommissoriet skal primært indeholde renovering/opdatering af 
bestående beplantning. 

• Beskæring af toppene ved P-plads syd ved nr. 38-62. Status. Gartneren spørges.  

• Lugning af ukrudt på fællesarealet om foråret. (Gartner eller en/flere beboere?) 

Præcisering af områderne. Vi forsøger at videreføre aftale med beboer omkring dette.  

Gartneren kan evt. spørges. 

• Rydning og vedligeholdelse af skel ved Kighusbakken. (Status v. SH og RO) Møde i nær 

fremtid med kontaktpersonen i området. En ny deadline: 1. marts. 

• Fejning. Gartneren kontaktes inden næste gang for at afstemme forventningerne.  

• Træfældning i praksis. Akut og langsigtet. Hvem og hvilke? Evt. et hold, der kan løse 

specificerede opgaver. En liste over navne, som evt. kan rotere, når opgaverne opstår. 

Én person er ansvarlig og skal sørge for, at alle opgaver løses. Det forventes, at man har 

vis erfaring med træfældning og selv medbringer udstyr. Kun med træer, der er 

ansvarlige opgaver.  

Kommunen har en ordning med afhentning af grene m.v., som evt. kunne komme i spil. 

Mail sendes rundt. 

 

2. Økonomi, herunder salg/køb af huse 

Intet nyt p.t.  

3. Nyt fra kontaktpersoner/udvalgsposter 

• DONG og YouSee: RO. Et eventuelt fremstød for ordningen? Der kommer nye 
principper mht valg af kanaler. 

• Gartneren: MJ. Intet nyt. Snerydning er endnu ikke aktuel. Helhedsplan for stier og 
asfalt sendes ud til beboerne. B-forslag om selvstændigt ekstraordinært bidrag til 
vejfonden 2015. 

• Legepladsudvalget: SH. Vippedyr på legeplads ved P-plads B renoveres. 

• Fliser: Status (RO). Vi mangler stadig 4 stier. Ellers går det efter planen. 

• Carportudvalget: HM (status, rev. af kommissorium m.v.) Evt. b-forslag om en 
selvstændig forening. Derudover nyt kommissorium mv. med angivelse af 



carportudvalget beføjelser/opgaver.  Sendes ud, at der er kommet nyt på 
carportudvalget hjemmeside. 

• Hjemmesideudvalget: HM. Intet nyt. 

• Forsikringer (HT). Undersøges stadig – og de relevante dokumenter fremskaffes.  

• Cykeludhængsudvalg (HM). Kommunen kontaktes h.a. ny ordning med 

affaldsbeholdere, som evt. vil kunne få indflydelse på cykeludhængenes 

udformning.  

 

4. Planlægning af GF 2014 - bilag (herunder b-forslag fra 2013 – div. ændringer af lovgrundlag 

og ordensregler).  

Der sendes forvarsel ud pr. mail den 7. februar, herunder opfordring til at tænke over 

formandspost og bestyrelsesmedlem(mer?) Listen med opgaver, tidsplan m.m. gennemgås 

ved næste b-møde, og der forberedes skitse til GF-dagsorden og bestyrelsesforslag. Disse 

skal ud til beboerne den 8. februar. Dagsorden til GF sendes ud via mail, og de beboere, der 

ikke har mail, opfordres til at henvende sig til Mikael nr. 63, som har nogle eksemplarer 

liggende af dagsorden og forslag. Opfordringen lægges i postkasserne hos de beboere, der 

ikke har mail.  

5. Evt.  

Nye møder: Torsdag den 6. februar kl. 19.00 hos Hanne i nr. 83, torsdag den 6. marts hos 

Minna i nr. 114. Der skal yderligere et møde til, når beboernes eventuelle forslag er 

indgået, og disse skal så sendes rundt til beboerne.  

 

Ref. Hanne Meldal, 83. 

 

 
 

 

 


