
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag 26. september 2017 kl. 19.00-21.30 i nr. 100 
 
Tilstede: Lene, Tenna, Mikael, Elisabeth, Henrik, Hanne 
Afbud:  
Referent: Hanne 

 

1. Forberedelse arbejdsdag 
8. oktober –  
Indkøb – kaffe, wienerbrød, en enkelt, øl og vand, Pizza, hvide affaldssække/Elisabeth 
Opfordre beboere til at tage kaffe med og om der er nogen der vil lægge trailer til dagen. 
FB og mail. 
Hanne laver liste med opgaver til dagen.  
 

2. Rengøring af renovationsløsning - Renovation – Udfordringer med korrekt brug af 
containere samt hvem bruger dem. 
Beboere har svært ved at behandle vores renovationsløsninger ordentligt. Den store 
udfordring er når de bliver proppet så tingene sidder fast.  
Sender du dine børn ud med skrald – sørg for at der er knude på – og hvis poserne går i 
stykker så skal børnene sige det så forældre kan hjælpe. Dette gælder selvfølgelig også 
voksne – når poser går i stykker saml op/gør rent efter jer. Lene laver et udkast til besked 
til beboere vedr. behandling af vores containere så de holder længst muligt.  
Vedr. rengøring af containere fra Joca. Vi taler om hvornår det er det bedste tidspunkt at få 
rengjort containerne på. Vi bliver enige om at få rengjort containerne nu og få service på 
de til foråret. Der er indlagt i budgettet posten til dette. Containerne skal låses når de skal 
rengøres og der skal sendes mail ud.  
Der skal være overdragelsesmøde i januar 2018, da garantien udløber der. 

 

3. Skiltetilbud 
Der er hentet tilbud fra 2 udbydere. Vi gennemgår dem.  
Er der nok skiltning? Skal der være mere skiltning end nu? Hvad har vi behov for? Hvad er 
forskellene i tilbuddene? Skal der være graffitifolie på? Det tænker vi at kan være en god 
investering – da det forlænger levetiden af skiltene. 
Der er forskel på størrelsen af skiltene. Vil vi have de store eller de mindre?  
Ligegyldigt hvad vi vælger vil det være en forbedring af vores nuværende skiltning.  
Skal skiltene være dobbeltsidet eller enkeltsidet – skal der stå Favrholmvænget på skiltene 
ved P-pladser eller ej.  
Vi beslutter gå videre med det ene af tilbuddene. Tenna og Lene fortsætter med tilbuddet 
med henblik på at få opsat nye skilte snarest muligt.  
 

4. Gartner 
Vi forbereder at skulle indhente tilbud på ny gartner kontrakt, da nuværende kontrakt 
udløber med udgangen af året.  



Henrik er gået i gang med at forberede kravspecifikation til at hente tilbud fra 3 forskellige 
gartnere. Vi er også i dialog med Kildedalen. 
 

5. Cykeludhæng nr 65 – for snart 1½ år siden blev beboere bedt om at ændre opført 
cykeludhæng som er udført uden godkendelse af bestyrelse og ikke jvf retningslinjer som 
vedtaget på generalforsamling.  
Henrik og Elisabeth har holdt nyt møde med beboerne. Der var en god dialog og et fælles 
ønske om at få løst denne sag. Bestyrelsen har bedt nr 65 om at komme med et 
reglementsændrings-forslag til den kommende generalforsamling. Dette skal være 
bestyrelsen i hænde 1/11-2017. 

 

6. Hjertestarter 
Lene har fundet priser på en hjertestarter 
750 kr i opstartpris 
Derefter er der en abonnementspris på 369 kr pr måned incl. alt. (Service, oplæring, 
vedligehold osv.) Lene går videre og kontakter de omkringliggende foreninger for at høre 
om de er interesseret i at være med til at investere i en hjertestarter. 

 
Vi nåede ikke flere punkter – sættes på næste dagsorden i november.  

 
7. Projekt asfalt 

 

8. Parkering 
 

 
9. Forretningsorden for bestyrelsen 

 

10. Information til medlemmer 
 

11. EVT 
 

 


