
Favrholmvængets grundejerforening 
 

Referat af bestyrelsesmøde 5/10-2009 i nr. 92. 

 

Tilstede: Dorrit, Hanne, B.O., Morten, Mikael, Helge, Dennis 

(Morten gik efter pkt. 2 økonomi/regnskab og pkt. 11 opkrævning af kontingent der blev diskuteret 

umiddelbart efter) 

 

1/ Godkendelse af referat af d. 13/8-2009: 

Referatet godkendt. Der skal tilføjes at der skal sendes en mail til Formanden for Kighusbakknes 

forening vedr. dumpning af affald på vores areal. (ved nr. 26) 

Ansvarlig: Hanne/Dorrit 

 

2/ Økonomi/regnskab: 

Der blev diskuteret om hvorvidt grundpakkebidraget til YouSee/Kabel-TV skal udspecificeres eller 

ej. Det blev besluttet fremover at stå splittet op. 

Ansvarlig: Morten 

 

3/Forsikring: 

Hanne fortæller at antenneforsikringen hos Alka er opsagt og afviklet. Pt har vi forsikring hos Tryg 

og betaler ca. kr. 1400,- p.a. Vi er dækket hvad angår: Brand, tyveri og erhvervsansvar. Hun oplyser 

at Kildedalen ikke har deres antenneforsyningsanlæg forsikret. Vi undersøger hvad vi har af behov 

og indhenter tilbud hos ca. 3 forskellige selskaber mhp, at få mest muligt dækning for pengene. 

Ansvarlig: Dennis  

 

4/Fliser: 

Vi beslutter (igen) at benytte den prioriteringsliste som blev udarbejdet af Dennis tidligere på året.  

Indhentning af tilbud og kontakt til de berørte grundejere iværksættes snarest. 

Ansvarlig: Helge og Mikael 

 

5/Brev fra beboer: 

Det diskuteres hvorvidt vi skal reagere og hvordan. Det besluttes, at fremover vil vi i bestyrelsen 

være mere obs på skader forvoldt af grundejere på veje, stier m.v. da det skal udbedres for 

skadevolders regning. Desuden klumme vedr. emnet i førstkommende nyhedsbrev.  

Ansvarlig: Helge taler med ejeren af traileren. 

 

6/Affaldsstativ ved nr. 68: 

Det besluttes at afmelde ordningen ved kommunen samt sløjfe affaldsstativet ved pavillonen, 

hvorefter der i stedet opsættes et på skuret ved glasskabet med opslagstavlen. 

Ansvarlig: Helge 

 

7/Volleybane/klatretræ: 

Vi talte om sikkerhed/faldunderlag og budget. Vi kan evt. bare fylde op med godkendt underlag da 

banen er ca. 10 cm under niveau. 

Ansvarlig: Legepladsudvalg 

 

 

 

 

 



8/Hjemmeside/nyhedsbrev/mailadresser: 

Nyhedsbrevsredaktionen ved Hanne og Dorrit oplyser at de skruer ned for frekvensen mht 

udgivelsen af nyhedsbreve. Fremover vil det udkomme ca. én gang i kvartalet.  

De samler desuden mailadresser hos sig. De bestyrelsesmedlemmer der endnu ikke har afleveret de 

inddrevne adresser bedes få det gjort snarest. 

Ansvarlig: Hanne og Dorrit 

 

9/Snerydning: 

Vi skal tale med LK-anlæg vedr. retningslinier for hvornår de skal rykke ud og rydde. (Ca. ved 5 

cm. Punktet er ikke endeligt afsluttet mht saltning!) 

Ansvarlig: Mikael 

 

10/Træer ved nr. 114: 

Det aftales at vi tager stilling til hvordan det skal udføres ved næste møde så alle medlemmer kan 

danne sig et ordentligt overblik inden. Da bestyrelsen var samlet, var det mørkt og derfor vanskeligt 

at afgøre. Opgaven forventes udført i 2010.  

Ansvarlig: Alle  (Helge orienterer nr. 114 skriftligt) 

 

11/Opkrævning af kontingent: 

Morten oplyser at PBS-aftalen med automatisk opkrævning er afmeldt af Lokalbanken. Vi skal 

derfor selv rette henvendelse og aftale med ny udbyder. Kun 2 på markedet, multidata og PBS. 

Ansvarlig: Mikael 

 

12/Evt.: 

Mærke bænke, da Kildedalen har indkøbt samme slags. Helge  

 

Tegninger over antenneanlæg mgl stadig. Dennis retter henvendelse mhp at få dem. 

 

Vi mangler sten til vores kommende tingsted, samt placeringen er ikke optimal nu. Den skal flyttes 

lidt mod vest. Legepladsudvalg? 

 

Parkering af trailere på vores område stadig et problem. Intet besluttet. 

 

Undersøge leje af Kedelhus/Hillerød kulturpark søndag og hvor meget service der er? Vi skal bruge 

til ca. 50 psn. Umiddelbart er det planen at holde generalforsamling en søndag med efterfølgende 

spisning. (For at prøve noget andet og nurse det sociale liv i foreningen) Dennis 

 

Trappe ved nr. 4 fjernes, eller udbedres ASAP. Helge 

 

Julefrokost aftales til d. 9/1-2010. 

 

 

 

 


