
Favrholmvængets grundejerforening  

Bestyrelsesmøde 2/5-2016 

Tilstede: Hanne Treldal, Michael Siiger, Elizabeth Tofte, John Persson, Lene 

Helweg 

Referant: Lene Helweg 

 

Affald 

 Affald 

De aktuelle skader på containerne er blevet rettet op, og lige nu 

arbejder kommunen og Forsyningen på at udrede 

skader/erstatningsansvar o.lign. John får først efter d. 12/5 svar på 

hvorvidt det er forsyningen eller HCS, der ender med at skulle erstatte 

skader. 

Det opleves fortsat at beboere har udfordringer med hvad der må 

komme i restcontainere. Man skal stadig køre på genbrugsstation med 

affald som før vi fik de nedgravede affaldscontainere.  

 

 

 Forsikring 

Hanne vil i næste uge tale med en forsikringsmedarbejder om det er 

muligt at forsikre vores nedgravede affaldscontainere samt 

skur/legeplads. 

 

 Rengøring af containere 

John arbejder på en rengøringsaftale. 

 

Areal 

 Ad affald mellem de to rækker hus mod Kighusbakken vil vi under 

arbejdsdagen evt. kontakte beboere og venligt oplyse om, at det ikke er 

tilladt at henkaste haveaffald på fællesarealet. 

 Træfældning udskydes, da jordbunkerne er mere presserende til 

arbejdsdagen. 

 Arbejdsdagen til efteråret bliver d. 8. eller 9. oktober 2016 

 



Beboerhenvendelser 

 Der vil i nærmeste fremtid blive uddelt sedler til de husejere, som 

mangler belysning i deres lampe på fællesarealet. 

 Der vil efter arbejdsdagen blive taget stilling til om det er nu at de løse 

sten på brandveje skal fejes væk. 

 Såning af græs - arbejdsdagen 

 Beboere bedes være opmærksomme på, at undlade at køre med for 

tunge køretøjer på flisegangene for at undgå at at fliserne knækker. 

Udvalg 

 Det aftales at Elizabeth og Michael er fælleskontaktperson ift. gartneren. 

Økonomi 

 Intet aktuelt 

Manglende p-pladser 

 Det opleves på flere af parkeringspladserne at der mangler pladser. Det 

kan skyldes at der er flere som har 2 biler. Under punktet blev talt om 
trailere som ikke må holde på p-pladser. Det aftales at tage punktet op 

igen. 

Evt. 

 Lamper skiftet i 8-20-2-14 og pærer skiftet til lavere lysstyrke. Beboer 

har lovet at melde tilbage hvis styrke ikke fortsat er for stærk. 

 Kvittering på høringssvar modtaget. 

 Hvem vil være medarrangør til Sankt Hans? Der udsendes skrivelse til 

beboerne. 

 


