
 

 

  

 

REFERAT 
  

 

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Favrholmvænget den 7.4.2022 
 

Deltagere: Lene, Anna, Thomas, Jan og Line 

Afbud: Arne og Thomas 

 

 
1. Valg af Referent 

Line. 

 

2. Opsamling efter Generalforsamling 

a. Velkomstbrev: Nye beboere har haft det udarbejde velkomstbrev til 

gennemsyn og har meldt positivt tilbage på det.  

Bestyrelsen vil derfor fremover udlevere det til nye beboere.  

b. Løse sten på parkeringspladsen: Bestyrelsen er ved at undersøge med 

NCC, hvilke muligheder der er for at løse problemet og ikke mindst 

prisen for det. 
- Tilbagemelding fra NCC efter bestyrelsesmødet: Det anbefales, at vi 

først fejer til efteråret. Belægningen skal bruge endnu en sommer, før-

end vi fjerner løse sten væk.  

c. Trailerparkering: Bestyrelsen vil undersøge alternative løsninger. 

d. Andet: generel tilfredshed med afviklingen af generalforsamlingen. 

 

3. Fordeling af formelle poster - Kasserer og næstformand 

• Gitte fortsætter som kasserer. 

• Line vælges som næstformand. 

 

4. Fordeling og status på udvalg:  

• Ansvarlig for gartner: Line 

- Det blev besluttet, at græsset ved de gamle æbletræer foran søen 

samt et mindre område foran husnr. 2-6, som en forsøgsordning ikke 

skal slås i 2022.  

• Ansvarlig for affald/affaldsudvalg: Lene og Jan  

• Ansvarlig for legeplads: Anna 

- Status for den lille legeplads: Der er nu fundet en leverandør. Den 

nye legeplads bliver sat op i uge 24.  

- Der skal laves en checkliste for årligt tilsyn/gennemgang af sikker-

hed og vedligehold for foreningens legepladser. 

• Ansvarlig for carporte: Jan 

• Ansvarlig for hjemmeside: Thomas  

• Ansvarlig for YouSee: Lene 

 

5. Foreningens mail 

Lene, Gitte og Line vil fremadrettet administrere foreningens mail. 

 



 Side 2  

6. Forsikringstilbud på molokkerne 

6 forsikringsselskaber er kontaktet herom. Kun et selskab vil give os et tilbud, 

som vi endnu ikke har modtaget. 

 

7. Arbejdsdag  

Afholdes den 24. april kl. 10. Vi mødes under flagstangen. Der vil snarest mu-

ligt sendes nærmere information ud herom til beboerne.  

 

8. Ekstraordinær Generalforsamling vedr. carportene 

Gitte og Lene sørger for indkaldelsen. Carportudvalget vil blive bedt om at 

fastsætte tidspunktet.  

 

9. Status på Økonomi 

Intet nyt. 

 

10. Åbne bestyrelsesmøder 

Det er besluttet, at alle bestyrelsesmøder indtil videre er offentlige. Af hensyn 

til planlægningen skal der ske tilmelding til foreningens mail senest 2 dage før 

mødet. Egen stol skal medbringes😊 

 

11. Datoer for kommende bestyrelsesmøder 

19. maj kl.19-21.30 

16. juni kl.19-21.30 

25. august kl.19-21.30 

 

12. Forretningsorden for bestyrelsesmøder (tidligere udarbejdet)  

Det blev besluttet, at den skal ligge på foreningens hjemmeside. 

 

13. Evt. 

Oprydning i fællesskur. Der skal ryddes op i skuret. Der ligger private ejen-

dele derinde, som skal afhentes senest den 20. maj, således at materiale, der 

ikke skal gemmes, kan blive lagt til storskrald ultimo maj. Bestyrelsen kan 

kontaktes på fællesmailen, hvis en beboer skal have adgang til skuret for at 

hente ejendele. 

 

14. Næste bestyrelsesmøde -19. maj kl.19-21.30  

 

 

 

 

 

 


