
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde mandag 13. januar 2021 kl. 19.15 -21.00 afholdt virtuelt på Teams  

Tilstede: Elisabeth, Gitte, Thomas, Per, Dorte og Lene  

Afbud:  

 

Dagsorden med referat:  

• Valg af referent 

• Lene 
 

• Johns bortgang og situationen frem til Generalforsamling 
John tog stor andel i opgaverne i bestyrelsen.  

• Bestyrelsen har sendt en buket til Johns enke Hanne på vegne af foreningen 

• Ny kontakt til gartner er Lene (frem til næste generalforsamling) 

• Ny kontakt til gartneropgave (beskæring mod Kighusbakken) er Lene (frem til næste 
generalforsamling) 

• Ny kontakt til asfaltopgaven er Lene (frem til næste generalforsamling) 

• Johns plads i bestyrelsen vil komme på valg på den næste generalforsamling 
 

• Status på Gartner (daglig kontakt til gartner, Snevagten, beskæring mod Kighusbakken) 

• Gartneropgaverne ligger heldigvis ret stille på denne årstid, så kontakt til snevagten og 
beskæringsopgaven er de to opgaver, som opmærksomheden er på lige for nuværende 

• Beskæringsopgaven mod Kighusbakken forventes foretaget sidst i januar. Gartneren giver 
endelig dato en uges tid forinden, så beboerne i Favrholmvænget kan nå at orienteres. Der 
henstilles til at beboerne op mod buskområdet sikre at der er fri adgang til området, og at 
der ikke henstår ting og sager, som kan være til gene for gartnerne, så beskæring kan gøres 
mest muligt 

• Affald 

• Afventer ny ansvarlig efter næste generalforsamling 
 

• Legepladsudvalg 

• Udvalget består nu af 3 medlemmer. Udvalget vil inden længe efterlyse hjælpere til at få 
fjernet det gamle legehus. Vi håber at flere vil melde sig under fanerne, så opgaven bliver 
overskuelig 
 

• Carport 

• Udvalget har været i gang, og der er planlagt en større renovering. Orientering gives på den 
kommende generalforsamling. Interesserede kan henvende sig til Per Ravensholt i nr 81 
 

• YouSee  

• De nye priser på foreningsinternettet skal udfordres. Flere beboere er kommet med input, 
som tages videre med vores kontaktperson hos Yousee. Desværre er han pt sygemeldt, men 
straks han kommer tilbage vil bestyrelsen blive kontaktet 
 
 



  

• Hjemmeside 

• Thomas er så småt kommet i gang med hjemmesiden. Det er learning by doing, da Thomas 
ikke kender systemet bag. Thomas klør på 

 

• Snak om meningstilkendegivelse vedrørende parkeringspladserne og hvordan vi skal gribe det an 
Vi takker mange gange for deltagelsen. Det giver et bedre afsæt til at træffe den beslutning, der er 
mest stemning for 

o Der er tilgået 25 meningstilkendegivelser. 
▪ 17 meningstilkendegivelser for OB-belægning 
▪ 8 meningstilkendegivelser for glat belægning 

Hvilket betyder, at bestyrelsen takker ja til tilbuddet om OB-belægning. På ét af Facebook-
opslagene kom et forslag om, at brandvejene kunne belægges med glat asfalt. Bestyrelsen 
synes godt om forslaget, og vil forsøge at få et tilbud på opgaven    

 

• Etablering af El-standere jvf Thomas mail 

• Arbejdsgruppen har været godt i gang, og har afdækket en masse. Arbejdsgruppen 
fremlægger deres oplæg på den kommende generalforsamling 
 

• Status fra udvalg til bestyrelsens beretning 
o Input fra udvalgene skal sendes til Elisabeth senest den 12. februar 

 
 

• Evt. 
Datoer for bestyrelsesmøder frem til næste Generalforsamling 

o Onsdag den 24. februar 2021 

o Torsdag den 18. marts 2021 


