
 

FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i nr. 28,  

Til stede: Hanne Meldal, Ruben Olesen, Mikael Siiger, Ulrik Marcker, Steen Hansen 

Afbud: Hanne Treldal, Birgitte Høxbroe 

 

 

1. Besigtigelse af trapper og trappebelysning ml. nr. 8 og 2.   

Nederste trappe, konklusion: Forslag om halvering af trappen – UM kontakter flisefirmaet for 

diverse tilbud. Evt. emne til arbejdsdagen. 

Øverste trappe: Konklusion: Trappen er i orden sikkerhedsmæssigt, men den trænger til en 

forskønnende behandling. Pære på muren skal udskiftes, når den går ud. Evt. med selvslukkende 

pære. HM kontakter beboerne i nr. 10 og nr. 14. (Spørgsmålet er også: Hvem betaler el?) 

Stykket mellem nr. 8 og 20: Det foreslås, at man anbringer nogle buske på fronten af dette stykke, 

og at fliserne bliver fjernet (arbejdsdagsprojekt, efterår) De implicerede beboere kontaktes. (HM) 

 

2. Referat fra b-møde den 25. april er godkendt via mail 

 

3. Midlertidig konstituering af bestyrelse 

Ruben Olesen indgår midlertidigt som bestyrelsesmedlem i stedet for Birgitte Høxbroe, som 

ønsker en pause i bestyrelsesarbejdet.  

 

4. Siden sidst  

Nyt fra udvalg og kontaktpersoner: 

 Revideringsudvalget (MS og SH) 1. møde er afholdt, og bestyrelsesrepræsentanterne refererede fra 

mødet. Arbejdet fortsætter, forhåbentlig med input fra beboerne (der er sendt mail ud med 

opfordring hertil).  

 Legepladsudvalget (SH) herunder opgaver til 17. juni (rapporten). Målsætningen er først og fremmest, 

at der kommer orden på legepladserne. 

 Hjemmesideudvalget (HM). Arbejdet med opdatering af mailadresser og hjemmeside fortsætter. 

 Flagudvalget (HT) Flagregler udfærdiges og lægges på hjemmesiden. Sammensætningen af 

flagudvalget er endnu ikke på plads. 

 Carportudvalget (UM). Intet nyt 

 Fliser/asfalt (herunder prioriteringsliste på hjemmesiden) (UM). Arbejdet fortsætter, og det er vigtigt 

at få arbejdet udført, mens der er billige priser. Prioriteringslisten ( plus trappe) kommer på 

hjemmesiden snarest. Asfaltrenovering foretages til vinter.  

 Gartner (BH) Mælkebøtter er et problem. Der indkøbes ukrudtsmiddel til plænerne til arbejdsdagen 

(MS).  

 You See og DONG (RO) Intet nyt  

 

5. Økonomi  Intet nyt 
 



6. Fællesarealet 

 Bjørneklo. HM kontakter kommunen, og opgaven tages med til arbejdsdagen.  

 Dræn ved vådområdet (HM kontakter kommunen) 

 Buskbeskæring ud til markerne: 1 m fra hegn – gartneren får besked af HM. 

 Himalayabirken – fin gave. Mail ud til beboerne om vanding.  

 

7. Arbejdsdag den 17. juni – opgaver og ansvar 

 Indbydelse på hjemmesiden inkl. opgaver fra legepladsudvalget og bestyrelsen (HM) 

 Uddelegering af praktiske opgaver: Forplejning (øl/vand – pizzaer) Ruben, pizzaer  

(Hanne sender mails til Ruben vedr. pizzasted, plus øl og vand. 

 

8. Opsamling af beslutninger fra Generalforsamlingen  

Vedr. tidligere udsendt mail fra Hanne T  

1. prioritering til næste b-møde. 

 

9. Evt. 

 Oversvømmelser: Hvad skal vi gøre? Tages på til næste b-møde. Der skal konstrueres en plan - 

også for carportene. Tages op som punkt på næste b-møde.  

Sct. Hans: Mail rundt til beboerne, om der er nogle interesserede, der kan arrangere en lille 

komsammen med bål på fællesarealet. (HM) 

 

 

 

             

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


