
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. september 2012 kl. 19.00  

Mødested: Ved Himalyabirken:  

Besigtigelse af alleerne m.v. med henblik på plan for evt. træfældning og punkter til arbejdsdagen. 

Derefter i nr. 35 

0. Sammenfatning af rundturen 

- Der indkøbes to nye fællesborde i april 2013 – to af de gamle kasseres 

- Der plantes bunddækkende roser under Himalaya birken  

  med fiberdug under for at undgå ukrudt (gartner) 

- Døde træstammer ved nr. 6 fjernes 

- Plantekummer ved indkørslen til Favrholmvænget erstattes af store sten med  

  påskrift ”Favrholmvænget” (MS) 

- Dårligt etablerede Bornholmerrøn ved nr. 7 og 11 fjernes (3 stk.) 

- Ud for nr. 11 plantes paradisæble magen til de eksisterende (gartner) 

- De 4  Bornholmerrøn ud for nr. 80 - 82, der efter fem år ikke har etableret sig,  fjernes  

   (set kommende fra Salpetermosevej er det træ nr. 2,5,6,7) 

- Der lægges natursten langs rabatten ved nr. 77, så leverandører ikke kører op  

  og ødelægger den nye græsrabat 

- Renovering af hækkene langs 38 – 62 

- Nr. 77 bedes beskære buskene langs huset. 

 

1. Godkendelse af referat af b-møde den 15. august 2012: Referatet er godkendt via mail. 

 

2. Arbejdsdag den 30. september 2012:  

Bilag sendt ud inden mødet: Udkast til indkaldelse og arbejdsopgaver 

- Legepladsudvalget organiserer renovering af legepladserne ifølge arbejdsplanen til 

  arbejdsdagen den 30. september 

- I øvrigt blev arbejdsplanen gennemgået og revideret. 

 

3. Økonomi 

- Budgettet holder 

- Bestyrelsen giver kassererne mandat til evt. at skifte bank, respektive oprette nye konti. 

 

4. Siden sidst  

Nyt fra udvalg og kontaktpersoner: 

 

Revideringsudvalget (MS og SH)  
- Revideringsudvalget forventer at sende noget ud til høring i november/december. 
 
Legepladsudvalget (SH) Se punkt 2. 
- Bestyrelsen afventer forslag fra legepladsudvalget omkring legepladsernes fremtid. 
 



Hjemmesideudvalget (HM):  
Status på demografisk undersøgelse 
- Der mangler stadigvæk 45 besvarelser!! Fordeling af forespørgsler hos de resterende blev 
uddelt. 
 
Carportudvalget (HM)  
- Opsætning af aluminiumslister er påbegyndt. 
 
Flagudvalget (HT) Hjemmesidetekst 
- Tekst er sendt til hjemmesideudvalget. Kommer på efter 4.10.2012. 
 
Gartner (BH) 
- Se punkt O. 
 
Fliseprojektet  (HM)  
- Hjemmesidetekst vedr. aktuel plan og planen for næste forår. HT prøver at få en 
  grafisk redegørelse for, hvilke fliser der nu er lagt, hvor der mangler og ikke mindst 
  hvordan planerne indtil nu, er. 
 
You See og DONG (RO)  
Alternativ til Dong som leverandør til vores fællesbelysning? Undersøges. 
 
5. Fællesarealet 

             Dræn ved vådområdet- Status (HM) 
             - Den 9. oktober klokken 7:00 starter påbegyndelse af arbejdet med at lægge dræn på 
               fodboldbanen 
 

6. Opsamling af beslutninger fra Generalforsamlingen (medbring referat)  
Der er blevet udfærdiget en liste over opsamling af temaer fra referatet m.v. af  
generalforsamlingen den 4. marts. 2012.  
 

7. Evt.  
Tørrestativet ved nr. 54 var til debat og bedes fjernet. Der blev i denne sammenhæng 
nævnt, at der ikke bør tørres tøj på fællesarealet i det hele taget.  

 
Ref. Birgitte Høxbroe 


