
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. januar 2015 kl. 19.00 i nr. 114 

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

1. Godkendelse af B-møde referat fra 19. november 2014 
Referatet godkendt med ændringer. 
 

2. Status på Ekstraordinær generalforsamling.  
Det blev besluttet at formulere et begrundet  bestyrelsesforslag til GF 2015, hvor den 
oprindelige deklaration forbliver uændret, men hvor  vedtægterne ændres i 
overensstemmelse med de vedtagne forslag fra GF 2014 og den efterfølgende x-ord. GF. 
HM og HT.  
 

3. Ekstraordinær tilførsel af 10-15.000 kr. til legepladsen 
Den store legeplads er sikkerhedsmæssigt ustabil og bør renoveres/rives ned. Der er 
overskud, som kan overføres til legepladsrenovering. Der overføres 15.000 kr. 
  

4. Status på fældning af træer i skellet til Kighusbakken  
Der er fældet træer i skellet. Beboerne er meget tilfredse. Der er flis til nogle af bedene. De 
vilde roser ved overløbsbassin´et skal have flis i bunden, rhododendronbedet ved nr. 79 er 
blevet forsynet. 
 

5. Gartner kontrakt 
Kontrakten blev godkendt af bestyrelsen og kan hermed underskrives. Formanden påtager 
sig at koordinere snerydning/saltning, indtil den nye gartner starter den 1.4.2015, således 
at arbejdet udføres på relevante tidspunkter. 
 

6. Affaldsordning: Bestyrelsen har ikke nået at nærlæse det omfattende materiale fra 
affaldsudvalget. Udsættes til næste b-møde, hvor der er afsat ekstra tid til  
 

7. Generalforsamling 2015.  
Indledende planlægning af GF 2015. De første opgaver blev fordelt. 
 

8. Skilte: Se vedhæftede. Udsættes til næste møde 
 

9. Nyt fra kontaktpersoner/udvalgsposter 

• DONG og YouSee: RO 



• Status for gartneropgaver Moej 
• Asfaltprojektet: RO og MS 
• Legepladsudvalget: HT  
• Carportudvalget: HM . Bestyrelsen retter henvendelse til den carportejer, der har 

fået fjernet den ene væg i sin carport. Der skal evalueres på den beslutning, der 
blev vedtaget på GF 2014. 

• Hjemmesideudvalget: HM 
• Økonomi MS 

10. Fliser v/31 m.fl.. Fliserne ligger skævt og skal rettes op. RO tager kontakt til flisefirmaet. 
 

11. Beboerhenvendelse om fastelavnsarrangement.  
Et meget fint initiativ fra to beboere. Bestyrelsen bevilger 1000 kr. til afviklingen og 
kontakter  beboerne mhp gode råd og vejledning. 
 

12. Sikring af sikker passage på tre trapper på fællesstier, dvs. ordentlig belysning og  
afmærkning 
Drøftelser om sikkerheden, som ikke er god nok. Bestyrelsen tager initiativ til at løse 
problemet, evt. med trappebelysning og ekstra belysning på det tilliggende hus.   
 

13. Velkomst-procedure til nytilkomne beboere. 
Herunder diskuterede bestyrelsen problemet med anbringelse af trailere på p-pladserne. Der 
sendes en skrivelse ud til beboerne. HT formulerer forslag. 
 

14. Evt.  
 
 
Ref. Hanne Meldal 17.1.2015 

 
 
 


