
 

 

  

 

REFERAT 
  

 
Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Favrholmvænget 

den 16. juni 2022 

 

Deltagere: Lene Østerberg Nygaard (formand) 

Line Bonnesen (næstformand) 

Gitte Lund Mortensen (kasserer) 

Arne Eirup (bestyrelsesmedlem) 

Jan Knudsen (bestyrelsesmedlem suppleant) 

Anna H. Poulsen (bestyrelsesmedlem suppleant) 

 

1. Valg af Referent 
 
Line 
 

2. Fordeling og status på udvalg:  
 

a. Gartner – 
i. status på gartneropgaven 

 
På grund af helligdage er der gået 14 dage imellem at 
græsset blev slået ultimo maj. Bestyrelsen har påtalt 
dette og gjort gartneren opmærksom på, at vi forventer, 
at græsset bliver slået hver uge resten af sæsonen. 
 

ii. status på vedligeholdelsen af fællesområdet mod Kig-
husbakken 
 
Gartneren har ikke overholdt planen for nedklipning af 
området op mod Kikhusbakken, hvilket er blevet påtalt 
flere gange. Gartneren kommer ud og fortsætter arbej-
det onsdag den 22/6. 

 
b. Affald 

 
Vi har fortsat ikke modtaget information fra kommunen om nye 
tiltag. 
 

c. Legeplads  
 
Den nye lille legeplads bliver sat op i uge 25. 
  

i. Reparation af skade på klatrestativ 
 
Reparationen vil blive udført i juli.  
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ii. status på checklisten for årligt tilsyn/gennemgang af sik-
kerhed og vedligehold for foreningens legeplads 

 
Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på dette. 
 

d. Carporte - Opfølgning på den ekstra ordinær Generalforsam-
ling den 11. maj 

 
Det er bestyrelsens holdning, at det er carportudvalgte, der skal løfte opgaven 
fremadrettet.  
 
Der er et stort behov for at få flere medlemmer af carportudvalget. Interesse-
rede opfordres til at melde sig. 
 

e. Hjemmeside 
 

i. Skal vi have ny hjemmeside 
ii. Fokus på hjemmesiden – hjælp til selvhjælp 
iii. Oprydning/opdatering/sanering 

 
Per fra nr. 59 har tilkendegivet, at han gerne vil hjælpe med hjemmesiden 
fremadrettet. 
 

 
f. YouSee 

 
Intet nyt. 

 
g. Elbiler 

 
i. Besøg af elektriker for planlægning 

 
Radius, der skal sætte de nye el-målere op, har ventetid på 8 uger for udmel-
ding af tidsfrist for etablering. Ladestanderne bliver sat op indenfor kortere tid, 
men de kan først ibrugtages, når Radius har udført deres arbejde. Vi må for-
vente, at der går minimum 3 måneder, førend arbejdet er afsluttet. 
 
Elbiludvalget arbejder videre med at finde en el-leverandør. 
 

3. Planlægning af arbejdsdagen den 19/6  
 

a. Færdiggørelse af nedslibningen og oliering af bænkene 
b. Færdiggørelse af afvaskningen og olieringen af legepladserne 
c. Maling af småskader på molokkerne 
d. Beskæring af buske på fællesområdet 

Vi er desværre nødt til at udskyde arbejdsdagen, da vejrudsigten lover en 

del regn. 

Ny dato er lørdag den 20. august. 
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4. Status på Økonomi 
 
Kassereren orienterede om økonomien. 
 

5. Handicap p-pladser 
 
Skiltet er på vej til den beboer, der har bedt om det. Kommunen har 
indvilget i at stå for og dække udgifterne til anskaffelse og opsætning 
af skiltet.  
 

6. Evt. 

 
Der er konstateret bjørneklo flere steder ved æbletræerne. Bestyrel-

sen kontakter kommunen, så de kan blive bekæmpet.   


