
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag de. 13. august 2014 kl. 19.00 i nr. 8 

  

1.       Referat fra ekstraordinær GF til godkendelse og underskrift.  

Bestyrelsen arbejder videre med processen vedrørende deklarationerne/referatet. Der er stadig 

uklarheder vedrørende procedure og indhold.. 

2.       Nyt fra kontaktpersoner / udvalgsposter 

• Dong og YouSee: Ruben Olsen. Intet nyt. 

• Fliser og Asfaltering: Ruben Olsen og Søren Petersen.  

• Der er nogle problemer med afslutningen af de sidste fliseanlæg.. Der er dialog 

med flisefirmaet. Der blev drøftet, hvilke tiltag der skal gennemføres. 

• Asfalt: Der diskuteres og indhentes priser og firma-tilbud.  

• Gartner: Minna: Der er klippet hække 

• Legepladsudvalget: Hanne Treldal : Intet nyt 

• Hjemmesideudvalgte: Hanne Meldal. Hjemmesiden fungerer ikke. Udvalget 

kontaktes.  

• Carportudvalget: Hanne Meldal. Der sendes en skrivelse ud om ejerforholdet. 

Der er gang i udvendig maling af carportene. . 

• Økonomi: Mikael Siiger. Intet nyt 

• Forsikringer: Minna. Arbejdet fortsætter.  

3.       Fællesarealet: 

• Placering af varmepumper diskuteret. Tages op til næste b-møde. De eksisterende 

deklarationer gennemgås inden mødet. 

• Affaldsordning (møde d. 14.8. med repræsentanter for Hillerød Forsyning og 

Vognmanden). Møde torsdag den 13.8. Minna og Hanne M. deltager. 

• Træer langs Brandvej. Kan det accepteres at træerne beskæres?? (Tilbud 7.500,- inkl. 

moms). Tages op til næste møde - høj prioritering. 

• Skilte (der indhentes tilbud). Søren og Minna tager sig af det. 

• Beplantning langs stamvej 2: Bestyrelsen går i tænkeboks. 

 
4.        Arbejdsdag den 15. september 2014. 

Forkert dato. Det er søndag den 14. september Der sendes en mail  ud om datoændringen. Arbejdsopgaver 

defineres over mail. Legepladsudvalget kontaktes  (Hanne T). Volleybanen medtænkes. 

5.       Rydning af skellet v/Kighusbakken. Beboerne tager sig af det, der er forsvarligt; resten 

ordnes professionelt. Integreres i arbejdsdagen. 



6.       Ny licitation på gartnerarbejde. Bestyrelsen  diskuterede gartneropgaver og fremtidigt 

gartnersamarbejde. 

7.       Ny gennemgangsvej til Salpetermosevej?. Skal vi have et lokalråd? Næste møde. 

8.       Evt.   

Kedelhuset bestilles til GF 2015. Hanne  M. 

Bjørneklo, Kildedalen.  Minna kontakter deres GF. 

 

Ref.: Hanne M. 


