
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014 kl. 19.00 i nr. 76 

Til stede: Minna Jensen, Søren Petersen, Hanne Treldal, Hanne Meldal, Ruben Olesen, Mikael 
Siiger. 

0.  Bestyrelsesarbejdet  
Et bestyrelsesmedlem havde tidligere ønsket dette punkt på dagsordenen, og det blev besluttet at tage det med som 
punkt. 0. 

 
o Alle skrivelser, der sendes ud på vegne af bestyrelsen, sendes rundt i bestyrelsen, før 

de udsendes. 
 

o Næstformanden er informeret/bliver orienteret om alt, så der kan tages over i 
tilfælde af formandens forfald. 

 
o Udvalg og tovholderes arbejde respekteres - øvrig bestyrelse bliver løbende 

orienteret og kommer med input. 
 

o Det er nødvendigt for godt bestyrelsesarbejde, at der er god tone/kommunikation i 
bestyrelsen. 

 
1. Status på ekstraordinær generalforsamling 

Der bliver sendt en skrivelse ud til beboerne om status på processen vedr. deklarationer. 
Hanne T og M fortsætter arbejdet med at afdække forholdene omkring godkendelse og 
tinglysning af deklarationerne.  
 

2. Status på fældning af træer mod Kighusbakken samt andre områder i Favrholmvænget 
Der har været besigtigelse af bevoksningen, både i skellet op til Kighusbakken og på 
fællesarealet og der er fundet fire områder, som bør skæres ned umiddelbart. Det drejer 
sig om dele af bevoksningen ved nr.  
Bestyrelsen vedtog, at disse krat/træer, som fortrinsvis er selvsåede, skal væk. 
Det blev diskuteret, om vi selv kan klare opgaven, eller om der skal professionelle til. 
Bestyrelsen beslutter over mail, hvilken løsning, der skal til, når der er indhentet tilbud. 
 
Formandens habilitet mht til træfældning blev diskuteret, men ikke afklaret. 
 

3. Tilbud fra gartneren 
Der er indhentet nogle tilbud, som blev diskuteret. Der arbejdes videre med tilbuddene, 
som eventuelt kan samordnes med Kildedalen.  



 
4. Affaldsordning  

Udvalgsarbejdet er i gang - og bestyrelsen bliver løbende orienteret.  
 

5. Henvendelser fra beboere.  
Bestyrelsen (HT) sender svar til to beboere, der ønsker at beskære/fælde bevoksningen. 
 

6. Skiltning 
Der er en research i gang mht at få reetableret nummerskiltene, hvoraf flere er helt 
forsvundet. Det er vigtigt med skiltning for sikkerhedens skyld. Der kommer tilbud inden 
længe. 
 

7. Nyt fra kontaktpersoner/udvalgsposter. Punktet blev ikke nået 

• DONG og YouSee: RO 
• Status for gartneropgaver Moej  
• Asfaltprojektet: RO og MS 
• Legepladsudvalget: HT  
• Carportudvalget: HM  
• Hjemmesideudvalget: HM 
• Økonomi 

8. Bestyrelsesnøgler – registrering  
Udsættes til næste møde 
 

9. Plan for næste snerydningssæson. 
             Foreløbig som de foregående år; dog vil der blive holdt øje med vejrliget og de behov, der               
opstår. 

 
10. Overførsel af 10-15.000 kr. af budgettet for 2014 til legepladsfonden  

Grundet behovet for snarlig udskiftning af den store legeplads.  
Forslag stilles under forudsætning af at der er plads i budgettet Forslag om ekstraordinær for 2014. Hvis der 
fx måtte komme høje omkostninger til snerydning i den resterende del af året bortfalder forslaget. 

Udsættes til næste møde. 
 

11. Mødedatoer for 2015 
Torsdag den 15. januar kl. 19 i nr. 114 
Onsdag den 18. februar kl. 19 
Onsdag den 4. marts kl. 19 
Onsdag den 18. marts kl. 19  
 



12. Evt . 
Jordopfyldning af volleybanen er blevet udsat 
 

 
 
 
Ref. Hanne Meldal 


