
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 
Bestyrelsen 
  
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 25. november 2015 kl. 19.00 i nr. 100 
 
Til stede: Minna Ø. Jensen, Hanne Treldal, Elisabeth Stieper, John Persson, Mikael Siiger, Hanne 
Meldal 
 
Et bestyrelsesmedlem bad om ordet, idet der er kommunikationsproblemer i bestyrelsen, som bør 
afklares.  
 
Der debatteredes de væsentlige samarbejdsudfordringer, der er i bestyrelsen. Der opleves uenigheder 
om arbejdsgange og kommunikation internt i bestyrelsen. 
 
Pga. de udtrykte store kommunikations- og samarbejdsvanskeligheder aftales det, i resten af 
indeværende bestyrelsesperiode, at der arbejdes på lavt blus, og bestyrelsen afventer 
generalforsamlingen. Dvs. at der kun behandles for foreningen kritiske punkter. Det aftales, at 
formanden refererer direkte til næstformanden og alt til rådighed værende information, også tilgår 
næstformanden. Kommunikation via mail i bestyrelsen besvares konkret og faktuelt 
 
Derefter blev bestyrelsesmødet indledt.  
 

1. Affaldsordning 
 

John informerede om sagens gang mht kommunens rolle h.a. diverse tilladelser. Forløbet er forskudt 
med en lille måneds tid. Nu forventes det at gå i gang inden for 14 dage. Alt foregår i dagtimerne. 
Bestyrelsen besigtiger projektets fremdrift. Der skal sendes en mail ud til beboerne, når man er klar til 
at fylde jord på volleybanen og regnvandsbassinet.  

 Viceværtfunktion?  Det blev foreslået, at der bliver lavet en tillægsfunktion med 
gartneren.  

 Bestilling og udlevering af bioposer. Der vil blive delt ud til alle beboere. Der er en 
person, der skal stå for bestilling og distribuering af poserne, som rækker til et halvt år 
ad gangen. Der kommer besked til beboerne.  

 Leje af minilæsser bliver effektueret i rette tid. 

 Information til beboerne om ibrugtagning af affaldsbeholderne samt nedtagning og 
indsamling af gamle stativer. Det er frivilligt, om man vil aflevere sit gamle stativ. 
 

Efter dette punkt valgte formanden at trække sig fra bestyrelsen efter endnu en diskussion om 
arbejdsgange, kommunikation og kompetencer. 
Minna Ø. Jensen forlod herefter mødet. 
 
Mødet suspenderes, da bestyrelsen nu står uden formand.  
Den tilbageværende bestyrelse konstituerer sig så således: 
Næstformanden træder ind som formand: Hanne Treldal nr. 60  
Suppleanten Elisabeth Stieper træder ind som bestyrelsesmedlem og blev valgt som næstformand.  
 
Dagsordenen blev herefter genoptaget med den nye bestyrelse..  



 
2. Beboertilmeldinger til fællesarealsudvalget og arbejdsbeskrivelse.  

Der er ikke meget tid, så udvalget fremlægger selv til GF 2016, hvor langt de er nået. 
Udvalget repræsenteres fra bestyrelsen af Elisabeth Stieper.  De fem husstande, der har 
tilmeldt sig, indgår alle i udvalget. Udvalget nedsættes hurtigst muligt. Elisabeth indkalder 
til møde og får de relevante data tilsendt. Arbejdsbeskrivelsen tilgår udvalget.  

 
3. Cykeludhæng. Udsættes til næste møde. 

 
4. Skilte  
 Daluiso A/S har givet tilbud på montering af 45 skilte samt nedgravning af 14 galger til i alt: 

31.625,00 kr. 

 NB! Nedtagning af husnumre/skilte samt fjernelse af de eksisterende ”galger” står vi selv for. 

Opgaven er sat på pause indtil 2016. Der skal skabes overblik over økonomien. Vi står muligvis med 

et par uforudsete regninger ift affald og sne. Derfor vil det være økonomisk mest ansvarligt at 

vente med at indkøbe nye skilte. 

5. Planlægning af GF 2016. Sekretæren sender diverse bilag rundt til planlægningen af GF.   
  

6. Udvalg/kontaktpersoner 

 Carportudvalget: Hanne M afløser Minna Ø. Jensen 

 DONG og Yousee: Hanne T 

 Gartner: Mikael 

 Legepladsudvalget: Hanne T 

 Økonomi: Mikael 

 Hjemmesideudvalget: Elisabeth  

 Affaldsordning/asfaltering/: John (se punkt 1) 
 

7. Mødedatoer frem til GF 2016:  
Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 19 i nr. 100 
Tirsdag den 9. februar kl. 19 i nr. 83 
Torsdag den 10. marts kl. 19 i nr. 83 

 
(Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19-22: Generalforsamling i Kedelhuset) 
 

8. Evt. 
 
Ref.: Hanne Meldal,  den 29. november 2015 


