
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Referat af bestyrelsesmøde Onsdag 19. april 2017 kl. 19.00-21.30 i nr. 100 
 
Tilstede: Henrik, Mikael, Lene, Tenna, Elisabeth, Jesper og Hanne 
Afbud:  
Referent: Hanne 
 

1. Konstituering af bestyrelsen 2017-2018. 

 Næstformand: Elisabeth 

 Kasser: Mikael 

 Kontakt Gartner: Henrik 

 Kontakt Dong: Lene 

 Kontakt Yousee: Mikael 

 Kontakt Renovation: Elisabeth 

 Kontakt Carport: Hanne 

 Kontakt Legeplads: Hanne 
 
               Datoer for de kommende B-møder: 
               Tirsdag 16. maj 
               Onsdag 14. Juni 
               Tirsdag 22. august 
               Tirsdag 26. september 
               Onsdag 1. november 
                 
                Arbejdsdag 8. oktober 
 

 
2. Opsamling fra generalforsamling 

 Den til enhver siddende bestyrelse kan indgå aftale med lokale institutioner vedr. 

besøg på vore fælles områder.  Skal vedtages på ekstraordinær generalforsamling – 

som der indkaldes til. 

 Forslag om dispensation til at forlænge cykelskur. Skal vedtages på ekstraordinær 

generalforsamling – som der indkaldes til.  

 Knækkede fliser ved affaldsbeholder ved p-plads E – bestyrelsen undersøger, fliser 

kan evt udskiftes på arbejdsdag 

 At det ikke er tilladt vedvarende at parkere trailere i Favrholmvænget – Vi tager 
punktet med på næste bestyrelsesmøde. 

 Vi forsøger at nå at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling den 7. maj 
 

3. Klipning af hæk hos nabo 
Vi formulerer et svar at vi ønsker et hegnsyn for at få afklaret om hækken står i skel. 
 
 
 
 



4. Igangværende projekter 
 

 Arbejdsdag 7. maj – der udfærdiges liste som sendes ud til alle i postkasser med 
invitation til arbejdsdagen.  

 Beskæring/fældning af træer på stamveje – Vi finder tilbud og tager punktet op til 
næste B-møde. Det skal først udføres til efteråret.  

 Ændring af beplantning midt på græsplæne. 

 Beplantning af Oles knold 

 Uretmæssigt opført cykelskur – varsling ift at få det rettet til efter retningslinierne 
igen. Der formuleres en skrivelse som sendes.  

 

5. Fremtidige projekter 

 Belægning – Henrik undersøger 

 Skilte – Tenna undersøger 

 Fodboldmål – Henrik undersøger 
 

6. EVT. 
 

 
 

 

 

 

 


