
 
 

  

 

REFERAT 
  
 
Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Favrholmvænget den 18. 
maj 2022 
 
Deltagere: Lene, Gitte og Line 
Afbud: Arne, Thomas, Anna og Jan 
 
Tilhørere: Birgit fra nr. 18 
 

 

  
1. Valg af Referent 

Line. 
 

2. Fordeling og status på udvalg:  
 

a. Gartner 
i. Status på vedligeholdelsen af fællesområdet 

mod Kighusbakken.  
 
Planterne er i god vækst. Der er modtaget en plan for vedligeholdelse, 
hvoraf det fremgår, at der vil blive foretaget nedklipning i følgende uger: 
 

• Uge 17, 21, 25, 29, 35 og 39  
 
Ifølge gartneren skal vi ikke være bekymret for, at brombærplanterne ta-
ger over. Det er faktisk fint, at de er vokset meget på det tidspunkt, hvor 
de ryddes/klippes ned. Det stresser dem nemlig. 
 

ii. Udbud på gartneropgaven? 
 
Bestyrelsen vil indhente tilbud efter sommerferien, da den nuværende af-
tale udløber i indeværende år.  
 
Det er i den forbindelse vigtigt, at vi får præciseret mest muligt, hvilke op-
gaver der skal løses, således at vi får det skrevet ind i kontrakten og får 
sammenlignelige tilbud. 
 
Lene og Line er tovholdere på opgaven.  

 
b. Affald  

i. aftale med Joca udløber ultimo maj. Skal der 
ændres på aftalen?  
 

Vi har modtaget et tilbud for de kommende år, som blev drøftet. Herudover 
blev det diskuteret muligheden for tilbud fra andre firmaer Joca. Vi vil i før-
ste omfang udfordre de stigende priser fra Joca og så holde øje med alter-
nativer til Joca. 



 

 Side 2  

 
c. Legeplads  

i. status på checklisten for årligt tilsyn/gennem-
gang af sikkerhed og vedligehold for forenin-
gens legepladser. 

 
Udsættes til næste møde. 
 

****************** 
 
Den nye legeplads til de små ud for nr. 2 bliver efter planen sat op i uge 
24. Legepladsudvalget sørger for opmærkning, så de enkelte elementer bli-
ver placeret de rigtige steder. 

 
d. Carporte 

i. Opfølgning på den ekstra ordinær Generalfor-
samling den 11. maj 

 
Der har været afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne 
til vedtægterne vedr. carportene blev endeligt vedtaget. Bestyrelsen sen-
der en orientering ud, når de opdaterende vedtægter er blevet lagt på for-
eningens hjemmeside. 
 
Det er op til carportudvalget at gå videre med de opgaver, der vedrører 
carportene. 
 

e. Hjemmeside – 
i. status på ny hjemmeside 
ii. Oprydning/opdatering/sanering 

 
Udsættes til næste møde. 
 

f. YouSee 
i. vejledning er lavet vedr. af- og tilmelding af 

Yousee grundpakken 
 
Vejledningen er udfærdiget, så alle medlemmer af bestyrelsen kan vare-
tage opgaven i forhold til af- og tilmelding af Yousee. 
 
Af- og tilmelding af Yousee skal fortsat ske til foreningens mail. Frister her-
for fremgår af hjemmesiden. 

 
3. Opfølgning på arbejdsdagen  

 
Skal vi have en ekstra arbejdsdag i første halvår, så flere har mu-
lighed for at deltage? 
 
Der er i alt brugt kr. 2.234,40 på arbejdsdagen. 
 
Der er enighed om, at der skal afholdes 1 eller 2 ekstra arbejdsdage i inde-
værende år. Den næste arbejdsdag bliver den søndag den 19. juni kl. 
10.  



 

 Side 3  

 
Vi har følgende opgaver, som bør ordnes hurtigst muligt: 
 

a. Bænke - færdiggørelse af nedslibning og oliering.  
b. Legepladserne - færdiggørelse af afvaskning og olieringen. 
c. Træer og buske - beskæring så det er muligt at få slået græs 

under dem. 
d. Kantfliser og hække - tilretning og lugning. 

 
4. Status på Økonomi 

 
Orientering fra kassereren. 

 
5. Tildeling af handicap parkeringsplads til beboere 

 
Bestyrelsen skal kontaktes af beboere, der har behov for at få tildelt en 
handicap-parkeringsplads. Det er en betingelse, at man har et blåt handi-
capparkeringskort. 
 

6. Ansvarlig for hejsning af flag på officielle flagdage og andre 
dage, hvor beboere ønsker flaget hejst 

 
Bestyrelsen skal opfordre til, at evt. interesserede henvender for at vare-
tage flagopgaven. 
 
Hvis opgaven skal påhvile bestyrelsen, kan det ikke garanteres, at flaget 
kommer op på alle flagdage m.v. 
 

7. Møde med Spirii tirsdag den 17. maj 
 
En endelig aftale med Spirii er nu klar til at blive underskrevet. Der må for-
ventes ventetid for Radius´ etablering af forsyningspunkt. Der vil derfor 
formentlig gå et par måneder, før standerne er blevet opsat. 
 
Der skal laves aftaler om brug af standerne, så alles behov i videst muligt 
omfang imødekommes, og vi tager hensyn til hinanden. Herudover skal der 
vælges en elleverandør. 
 
 
Vi har modtaget følgende videoer fra Spirii: 
2: Kort intro til Spirii Go app + oprettelse 

https://vimeo.com/708587655/1395e42645 

3: Voucher i app. 

https://vimeo.com/708587520/7d6cf1adcd 

 
8. Indkøb af nye ”lånestole”? 

 



 

 Side 4  

Det blev besluttet, at der ikke skal købes nye stole, da vi er usikre på, hvor 
stort et behov, der er for at gøre brug af dem. 

 
9.  Evt. 

 
Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at den kommunale renovation 
ikke afhenter affald, som ikke er anbragt i molokker eller de mobile plastik-
beholdere. 
 
Vi har IKKE en aftale om afhentning af pap. Det er derfor ikke renovatio-
nen, der fjerner den pap, som jævnligt bliver smidt på jorden ved plastik-
beholderne men søde naboer, der er blevet træt af at kikke på rodet. 
 

10.  Næste bestyrelsesmøde – 16. juni 2022 kl. 19-21:30 


