
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Referat bestyrelsesmøde Tirsdag 16.maj 2017 kl. 19.00-21.30 i nr. 100 
 
Tilstede: Lene, Mikael, Elisabeth, Tenna, Henrik og Hanne 
Afbud: Jesper 
Referent: Hanne 
 

1. Referat fra ekstraord. GF og opfølgning 

Begge punkter skal tilføjes i ordensreglementet. Vedr. institution - vi afventer at der tages 

kontakt til bestyrelsen fra institution om tilladelse til at anvende vores private legeplads. 

Der skal udarbejdes skriftlig tilladelse med hvor ofte institutionen må komme på besøg. 

Umiddelbart tænker bestyrelsen x 1 ugl.  

 

2. Evaluering af arbejdsdag –  

Der var ca. 15 husstande var repræsenteret.  

Forslag at starte med en lille sammenkomst (måske Gammel Dansk) og synlighed over 

hvilke opgaver som der skal løses på dagen. Drikkevarer til rådighed over hele dagen. Der 

blev løst de fleste opgaver som var på listen og flere til. 

På B-møde i august starter vi planlægning af næste arbejdsdag den 8. Oktober.  

Legeplads som blev vasket ned bliver formentlig olieret i næste weekend. 

 

3. Tilbud fra YouSee – udsættes til næste B-møde 

 

4. Trailere i carporte og andre steder – Der må kun holde biler i carporte, der tages kontakt 

de steder hvor der holder andet end biler i carportene. Vi vil invitere til et trailerudvalg 

som kan komme med et forslag til bestyrelsen som kan tages med til generalforsamling. 

Der sendes invitation på mail.  

 

5. Beskæring/fældning af træer på stamveje – mulige løsninger. Der er flere tilbud. Vi aftaler 

at starte næste B-møde med at gå en tur i området.  

 

6. Orientering om kloakproblemer – henvendelse fra beboer.  Brug dette link ved spørgsmål 

om kloakproblemer http://www.favrholmvaenget.dk/kloakproblem 

 

7. Diverse affald. Der er meget affald i containere som ikke hører til i containerne.  

 

8. Status på opgaver med gartner /Elisabeth – vi kontakter ham for at gå en tur vedr. opgaver 

som der skal løses i området. Henrik og Elisabeth. 

 

9. Status på fodboldmål /Henrik - der er kommet et tilbud på mål i metal og der kommer flere 

tilbud.  

 

http://www.favrholmvaenget.dk/kloakproblem


 

10. Status på skiltning /Tenna – Der indhentes tilbud. 

 

11. Status på indhentning af tilbud på belægning på p-plads /Henrik – der er ved og blive lave 

aftale med besigtigelse for evt tilbud. 

 

12. Status på hæk-klipning mod nabo /Hanne – Der formuleres svar. 

 

13. Status på cykeludhæng /Hanne – vi har møde med beboerne på torsdag.  

EVT.  

 Dato for næste GF – Torsdag 15. marts 2018 kl. 18.30 

 Hjertestarter – Lene undersøger 

 

 

 

 

 

 


