
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Referat til bestyrelsesmøde Onsdag 16. maj 2018 kl. 19.00-21.30 i nr. 100 
 
Tilstede: Elisabeth, Henrik, Lene, Dorte, Hanne og Mikael Siiger kl 19-19.30 ift økonomi 
Afbud: Christian 
Referent: Hanne 
 

1. Valg af referent – Hanne 
 

2. Status på økonomi hvor Michael Siiger vil deltage 

 Vores struktur med Michael og Steen. Dorte er bestyrelsens kassér og har 
Michael og Steen som ”medhjælpere”. Vi får afklaret med vores bank 
formalia omkring dette.  

 Håndteringen af negativ rente jvf Michaels mail. Når vi har (mange) penge 
stående på vores konto, skal vi betale en negativ rente. Det anbefales at vi 
bruger nogle af vores penge. Vi har allerede planer om skilte og forskellige 
tiltag til arealet. Skal man overveje cashflowet anderledes? Skal vi få løftet 
brostenene langs kanter nu? (dette skal under alle omstændigheder gøres 
inden at der kan lægges ny asfalt) 

 
3. Status på udvalg: 

 Gartner – Gammel gartner er næsten afsluttet økonomisk. Vores nye gartner kommer 

fremover hver fredag og slår græsset. Henrik har møde med gartneren på fredag bl.a 

vedr. mosegrise, fældning af træer og Oles knold (nyplantning) 
 Affald – Som meldt ud, har madbeholderen ved nr 83 siddet fast længe. Siden vi 

havde møde med Joca, Vestforbrænding og Hillerød kommune skete der ikke meget. 

Vi i bestyrelsen har rykket flere gange for at få lavet vores beholder uden held. Den 

er i dag blevet ”rykket op” med det resultat at der skakten er fyldt med madaffald. Vi 

har i dag fået i vide at skakten ikke kan blive tømt før at der er behandlet en 

skadesindmeldelse (som er afsendt nu). Vi, bestyrelsen, har møde med Hillerød 

forsyning den 25. maj.  
 Carporte – Lene har gennemlæst det eksisterende kommissorium, og kommet med 

udkast og spørgsmål til nyt. Der bliver sendt mail med invitation til at deltage i 

carportudvalg snarest.  
 Hjemmeside – Bliver overdraget til Christian den 28.maj 
 YouSee -  
 Legeplads – Den lille legeplads ved nr 2 trænger til at blive skiftet. Nye legeplads 

skal olieres og efterspændes. Hvis det ikke nås inden, så kan det gøres på 

arbejdsdagen.  
 

4. Fremdrift på nye skilte v. Dorte – vi arbejder videre med processen.  
 

5. Forretningsorden – er et internt dokument. Første version er godkendt.  
 

6. Evt. 

 Dato for næste generalforsamling bliver torsdag den 14 marts 2019 kl 18.30 



 Arbejdsdagen den 3. juni - Elisabeth laver en invitation som kommer ud i 
postkasserne. Vi inviterer til en morgenbitter og hvis nogen har mulighed for at 
medbringe kaffe og kage. Dorte fordeler opgaver på dagen. Vi sørger for en liste 
med opgaverne. Køre jord og beskære ud mod marken, Himmalaya bed, buskskads 
ved gl pavillon, Oliere og efterspænde legeplads, buskområde ved p-plads F. Øl, 
vand og Pizza. Flaget skal hejses på dagen.  

 


