
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

BESTYRELSEN 

 

Ekstraordinær generalforsamling den 13. august 2015 

     

 

     Den 9. august 2015 

 

 

Ændringsforslag til forslag om individuel eller fælles affaldsløsning, dateret den 29. juli.   

 

Dagsorden punkt B,1. Individuel eller fælles løsning. 
 

Punktet afgøres ved kvalificeret afstemning, idet der fordres vedtægtsændringer.   

Såfremt der ikke er et kvalificeret flertal for fælles løsning, får grundejerforeningen en individuel løsning.  

 

 

Vedtægtsændring ved individuel løsning: 

Tilføjelse til § 2. 

Der er individuel affaldshåndtering i Favrholmvænget. Beholderne skal stå på egen matrikel eller på 

fællesarealet foran husets indgang eller smøgens indgang. Der kan gives tilladelse til opførelse af 

afskærmning, jvnf. vejledning.  

Beboerne er selv ansvarlige for rengøring og vedligeholdelse af beholderne. 

Vedtægtsændring ved fælles løsning:  

Tilføjelse til §2: 

 

I Favrholmvænget er der en fælles affaldsløsning, placeret på fællesarealet, hvor affaldet sorteres i 

respektive beholdere.  

 

Grundejerforeningen er ansvarlig for rengøring og vedligeholdelse af anlæggene. 

 

Renovationsgebyr betales over kontingentet.  

 

 

 

 

 

 

 



Individuel løsning 
a. Beskrivelse - Se power point præsentation 

 

b. Økonomi 

 

c. Udmøntning af forslaget  

Bestyrelsen har kompetence til at tage de nødvendige beslutninger til at gennemføre projektet. 

 

 

Fælles løsning 

a. Beskrivelse - Se power point beskrivelse 

 

b. Økonomi:  

Afhænger af, hvilken af de tre løsninger der stemmes for (se forslag dagsorden punkt B.2) 

 

c. Udmøntning af forslaget  

Bestyrelsen har kompetence til at tage de nødvendige beslutninger til at gennemføre projektet. 

 
 
 

Individuel løsning Tidspunkt I alt Pr. matrikel

Etableringsomkostninger ultimo 2015 200.000      1.980          

Finansiering

- Overførsel fra Vejfond balance ultimo 2015 140.000      1.386          

- Indbetaling til Vejfond i 2016 reduceres januar 2016 60.000        594             

= Finansiering i alt 200.000      1.980          

Manglende finansiering 0 0

Ekstraordinær indbetaling

- Etableringsomkostninger ultimo 2015 200.000      1.980          

- Overførsel fra Vejfond balance ultimo 2015 140.000      1.386          

= I alt ultimo 2015 60.000        594             

Reduktion i indbetaling til grundejerforening

- Indbetaling til Vejfond i 2016 reduceres januar 2016 60.000        594             

= I alt januar 2016 60.000        594             

Årlig besparelse på affaldsgebyr m.m.

- Affaldsgebyr m.m. individuel løsning 2016 og frem 146.450      1.450          

- Affaldsgebyr m.m. individuel løsning 2016 og frem 146.450      1.450          

= I alt 2016 og frem -             -             

Tilbagebetalingstid i forhold til individuel løsning

- Meromkostning -             -             

- Årlig besparelse -             -             

= Antal år -             -             

Kontingentforhøjelse 2016 og frem -             -             


