
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 7. november 2019 kl. 19.15 - 21.00 i nr. 100. 

Tilstede: Elisabeth, Christian, Henrik og Lene  

Afbud: Dorte 

 
1) Valg af referent - Lene 

2) Økonomisk status v. Christian 

• Der har ikke været indkøb mv, som har ændret den seneste status 

3) Status på udvalg:  

• Gartner – der er bedt om tilbud på rep. af stensætning ved trapperne ved nr 2+14 samt 16+18 

• Affald – der er bestilt nye klistermærker til molokkerne 

• Legeplads – Intet nyt 

• Carport – intet nyt 

• YouSee – Der kommer ændringer til Grundpakken pr. 1/1-2020, som følge af forhandlingerne 

mellem Yousee og Discovery, hvorfor der gives mulighed for, at beboerne kan framelde sig pr. 1/1-

2020. Beboerne er orienteret via mail udsendt d.d. 

• Hjemmeside – ingen ændringer 

4) Status på arbejdsudvalg for Affaldsløsninger v. Henrik 

• Der bliver opsat rulle-containere til metal og plast 3 steder i bebyggelsen.  

• Derudover skal vi frasortere pap og glas, da det ikke længere på må smides i molokkerne.  

• Pap og glas skal afleveres på Genbrugsstationen eller i glas- og pap-containere andre steder i byen.  

• Materiale med nærmere oplysninger bliver omdelt til hver husstand 

• Åbent beboermøde vil blive afholdt torsdag den 21. november kl. 17 ved fællesskuret  

5) Belysning ved Den lille legeplads herunder tilbud fra elektriker 

• Der afventes tilbud fra elektriker for pris på opsætning af yderligere et par lamper langs trappen, 
samt pris på ny eltavle for tilknytning af de nye lamper. 
 

6) Håndtering af de skæve fliser  

• Den konkrete sag er håndteret med beboeren.  

• Det er vigtigt at pointere, at det er den enkelte husstands ansvar at sikre at sikre frie og forsvarlige 
gangarealer ved egen husstand. Udbedringer som følge af voksende rødder mv, skal den enkelte 
beboer selv udbedre. 
 

7) Elbiler og mails herom. 

• Et par beboere har kontaktet Kildedalens arbejdsudvalg vedr. etablering af ladestationer, så vi 
forhåbentlig sammen kan finde de bedste løsningsmuligheder. 
 



8) Datoer efter jul og frem til Generalforsamling 

• Onsdag den 8. januar kl. 19.15 

• Torsdag den 20. februar kl. 19.15 

• Tirsdag den 10. marts kl. 19.15 
 

9) Evt. 
• Indkaldelsen til generalforsamlingen rundsendes senest den 3. marts 

• Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. marts 

• Der bliver indhentet tilbud på asfaltarbejdet, så vi kan få en fornemmelse af, hvornår arbejdet kan 
planlægges til. 


