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REFERAT 

Bestyrelsesmøde 22. august 2017 

 
Tilstede: Hanne Treldal, Henrik Jørgensen, Mikael Siiger, Elizabeth Stieper 
Tofte, Lene Helweg og Tenna Fischer Bech 
Afbud: 
Referent: Hanne Treldal 

 
1. Nyt fra gartner 
Der har været møde med gartneren. Vedr. græsslåning, hækklipning, buskrydning, 
fejning.  
 
Kontrakt med gartner udløber med udgangen af året – Henrik udarbejder en liste 
med opgaver som der ønskes tilbud på inden vi går i gang med at indhente tilbud 
på næste gartnerkontrakt.  
 
2. Næste arbejdsdag er 8/10.  
Vi vil have et par trailere stående klar til at køre haveaffald bort. Vi laver liste med 
opgaver til dagen. Herefter vil vi prioritere. Prioriteret liste vil være ophængt på 
dagen.  
Vi starter kl. 9.30 med en kop kaffe og der vil være Pizza kl 13 
 
3. Økonomi – status 
Økonomien ser fornuftig ud på nuværende tidspunkt. Der er til igangsætte 
projekter som vi gerne vil sætte i gang.  
 
4. Skilte 
Der er indhentet tilbud på skilte. Tilbuddene blev gennemgået. Vi arbejder videre 
med afklarende spørgsmål til tilbuddene. 
 
5. Ureglementeret opført cykeludhæng nr 65. (Bestyrelsesmedlem Lene Helweg 
kan ikke være med under dette punkt – da det er hendes udhæng det handler om) 
Bestyrelsen har ikke mandat til at godkende et cykeludhæng som ikke er opført jf. 
de på generalforsamlingen vedtagne retningslinjer. Vi sender endnu en skrivelse 
til nr. 65. 
 
6. Beboerhenvendelse – vedr. opførelse af cykeludhæng. (Bestyrelsesmedlem 
Tenna Bech kan ikke være med under dette punkt – da det er hendes 
henvendelse). Bestyrelsen godkender til opførelse af cykeludhæng i nr 85 efter 
gældende retningslinjer og op til 6 m.  
 
Resterende punkter blev ikke nået på dette møde.  
7. Projekt asfalt 
8. Hjertestarter 
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9. Renovation – Udfordringer med korrekt brug af containere samt hvem bruger 
dem. 
10. Parkering 
11. Evt. 
 
Venlig hilsen 
Favrholmvængets Grundejerforening 


