
Grundejerforeningen Favrholmvænget

Referat af bestyrelsesmøde den 30. marts 2009.

1. Konstituering af bestyrelsen:

Formand Helge Munk-Winther (valgt på GF 2008)
Næstformand Dennis Kivsmose
Kasserer Morten Ahrenkiel
Medlem Mikael Siiger
Medlem Hanne Meldal
Suppleant Dorrit Plantener
Suppleant B. O. Jørgensen

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen

Referatet blev rettet igennem diverse steder for små stavefejl m.m. og godkendes når det 
har været sendt til gennemsyn hos medlemmerne og der ikke er yderligere rettelser.

Generalforsamlingen blev drøftet. bl.a. det sene sluttidspunkt. Det blev overvejet om GF 
evt. kan afholdes en lørdag med efterfølgende traktement. Der er for lang tid fra afholdelse 
af GF i marts til det vedtagne budget er aktuelt det kommende år. Overvejelser om man 
kan ændre tidspunktet for GF eller regnskabsperioden.

3. Økonomi og regnskab

Der var ikke fremsendt oversigt over driftsregnskab for 2009, men kasserer fortalte at der 
ikke har været nogen uforudsete eller ikke budgetterede udgifter indtil nu. Der har været 
brugt ca. 10.000 på snerydning og saltning i indeværende år.

4. Uddelegering af opgaver til bestyrelsesmedlemmerne

Mikael står for kontakt til gartneren og arealudvalget (medlem)
Dorrit står for nyhedsbrev og arealudvalget (medlem)
Hanne står for nyhedsbrev og ”velkomsthilsen”
Morten er kasserer og kontakt til hjemmesideudvalget (medlem)
B.O. står for kontakt til kommunen, bl.a. kloakering
Dennis står for lejepladsudvalget (medlem) og kontakt med carportudvalget
Helge står for kontakt med gartner og hjemmesideudvalg (medlem) og resten…

5. Fliser/stier ved nr. 77 og nr. 24. 

Det blev besluttet at vente med at drøfte fortsat nyrenovering af fælles stier til næste 
bestyrelsesmøde, men besluttet at få tilbud fra gartnere og andre til reparation af skader 
ved nr. 77 og nr. 24. Helge indhenter tilbud.

6. Afmærkning af P-pladser

Det blev besluttet at indhente tilbud på maling af hvide striber af parkeringspladserne. B.O. 
indhenter tilbud.

7. Legepladsen



Der er to gynger der er i stykker. Det blev besluttet at nedlægge det ene gyngestativ (ved 
nr. 79, da det sjældent bruges) på sigt og udskifte den ene defekte gynge. Der indkøbes en 
ny babygynge – pris ca. kr. 2.500.

8. Eventuelt 

Det blev drøftet om der er fare for brandvejen mod øst, når der køre store lastbiler med 
brænde til husene. Antenne skal fjernes og B.O. undersøger om hvad det koster at leje 
skærebrænder/vinkelsliber.

Næste bestyrelsesmøder er den 5. maj kl. 19.00 i nr. 58 (vi mødes og går tur i området). 
Den 3. juni kl. 19.00 i nr. 86 og den 13. august kl. 19.00 i nr. 83.

Referent Morten 


