
Referat af bestyrelsesmøde 22.06.05 kl.19.30 i nr. 82 
 
Ad 1 Godkendelse af referat 
 Lidt diskussion/ uenighed om overskriften til brevet til det nye arealudvalg.  
 Var ikke godkendt inden udsendelse. 

Alle henvendelser til bestyrelsen skal refereres med husnummer, hvis ikke andet er 
nævnt: eks. nr. 114 med gitter ved toiletvindue. 
Klager refereres ikke med nr.  
Beplantningsudvalg har skiftet navn til arealudvalg og har fået nyt medlem fra nr. 63. 
Michael Siiger 
  

Ad 2 Økonomi og regnskab 
Arealudvalg har fået bevilget 5000,00 kr. i 2005, så d har noget at starte med, selv om 
det først er budgetteret fra 2006. 
Kontingentafregning: 1 hus i overskud 
Trærod/rodfræsning betalt ekstra. 

 
Ad 3 Fællesarealer
  - Hjulspor ved nr. 31: Skal betales af vedkommende, der laver dem 

Hans skriver i klumme om fremtidige spor, der efterfølgende må repareres for egen 
regning. 
- Strømforsyningen til antenneforstærkeren leveres ikke mere fra nr. 57. Kobles til 

ekstern forsyning 
- Skraldespand ved nr. 68 er væk. Grundejerforeningen ejer stativet – kommunen 

tømmer. Skal anmeldes til forsikringen som tyveri. Morten anmelder. 
Vi må anskaffe et nyt, der skal fastgøres grundigt 
  

Ad 4 Mosebryg: 
Dispositionen gennemgås – små rettelser. Udsendes omkring 1.juli 

   
Ad 5 Avisbud: 
 Nr. 63 er irriteret over støjen tidligt om morgenen fra buddets knallert. 

Må man køre på knallert på stierne? Er svært at håndhævde forbud, da vi gerne vil 
have vores avis. 
Må ikke køre over beplantning – og det gør han. 
Jørgen skriver brev til avisbuddet personligt 

  
Ad 6 Hjemmeside.
 Er opdateret nu. Er blevet nemmere at arbejde med. 
 Opfordre til gode råd. Hans skriver indlæg om affald.  
 Nyheder fra udvalg sendes til Bent, som webmaster. 

Indhold: 
 - Almene oplysninger, kontingent, vedtægter, o.s.v. er der allerede 
 - Fra udvalg 
 - Budgetter måske (Morten/Bent) 
 - Debatforum for alle 
 - Opslagstavle? 
 - Links til kommunen – Kildedalen os.v. 



 
Adresse til Bent: nr.90@favrholmvaenget.dk
Referater fra møder 2 år tilbage er på hjemmesiden 

 Velkomstbrev stadig ud på papir 
 

Ad 7 Aktivitetsliste 
 Gennemgås og revideres – se denne 
 3.09.05 skal carportene males – farve grøn umbra, Gori 88 eller Bondex 
 Carportudvalget sørger for maling og pensler og drikkevarer 
 
  Evt:  

Dennis er ved at udarbejde ændringsforslag til deklarationer og vedtægter, så de bliver 
mere tidssvarende. Skal godkendes på GF 
Vinduer ud mod vejen: udseende skal godkendes på GF som særskilt punkt 

 
 
Næste møde 06.09 kl.19.30 hos Bent og Anni i nr. 90  
 

 Mødet slut 21.55                                                           Referent  Anni Risbo Jessen 
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