
 

 

  

 

REFERAT 
  

 

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Favrholmvænget den 25. augusr 2022 

 

Deltagere: Lene, Gitte, Line, Jan og Arne 

Afbud: Anna 

 

  

1. Valg af Referent 

 

Line. 

 

2. Thomas er udtrådt af bestyrelsen,  

 

Jan træder ind som bestyrelsesmedlem 

 

3. Status på udvalg:  

 

a. Hjemmeside 

- Skal vi have ny hjemmeside? 

- Fokus på hjemmesiden – hjælp til selvhjælp? 

- Oprydning/opdatering/sanering? 

 

Punktet udsættes, da Per, som er ny webmaster, ikke kunne deltage. 

 

b. Gartner  

- Status på gartneropgaven. 

- Status på vedligeholdelsen af fællesområdet mod Kighusbakken. 

 

Bestyrelsen har talt med gartneren og tilkendegivet, at vi ikke er tilfredse med deres pasning af området. De 

har lovet at rette op på det. 

 

c. Affald 

 

Vi har forsat ikke hørt fra kommunen vedrørende ny affaldssortering. 

 

d. Legeplads  

- Reparation af skade på klatrestativ 

Skaden er repareret og træet olieret. 

 

- Status på tilsyn/gennemgang af foreningens legepladser. 

 

Vi har modtaget et tilbud på godkendelse af legepladserne, som vi har accepteret. 

 

Vi vil indhente tilbud på at få fjernet sand fra den lille legeplads, kørt jord på og sået græs. Legehuset på den 

lille legeplads vil blive renset ned, repareret og malet af Peter i nr. 60. En stor tak fra bestyrelsen for denne 

hjælp. Der vil blive flyttet en bænk til den lille legeplads, da der er ønske om det. Når disse opgaver er udført, 

er arbejdet med den lille legeplads færdiggjort.  

 

e. Carporte 

 

Der er intet nyt fra carportudvalget. 



 Side 2  

 

Bestyrelsen har godkendt, at der opsættes 2 skilte om privatparkering 

 

f. YouSee 

 

Intet nyt. 

 

g. Elbiler 

- Status 

 

Der er fjernet hæk, så standerne kan sættes op. Vi afventer fortsat, at Radius sætter en måler op. De kan ikke 

oplyse, hvornår det sker, men vi forventer, at det sker snarest.  

 

4. Henvendelser fra beboere siden sidst 

 

Formanden orienterede om henvendelserne. 

 

5. Status på arbejdsdagen den 21. august 

 

- Færdiggørelse af nedslibningen og oliering af bænkene 

- Færdiggørelse af afvaskningen og olieringen af legepladserne 

- Maling af småskader på molokkerne 

- Beskæring af buske på fællesområdet 

 

Selvom der ikke var mange fremmødte, blev vi storset færdige med oliering af legepladserne. Tusind tak for 

indsatsen til de beboere, der mødte op. 

 

Vi skal opfordre til et større fremmøde fremover, så vi i fællesskab kan få løst fælles opgaver og dermed spare 

mange penge for foreningen.  

 

Bestyrelsen får jævnligt henvendelser om opgaver, der ønskes løst af foreningen. Der er derfor et stort behov 

for, at så mange som muligt møder op til arbejdsdagene. Beboere, der ikke kan være med på arbejdsdage, 

men vil give en hånd med en anden dag, må meget gerne kontakte bestyrelsen. Pt. mangler vi at få slebet de 2 

sidste bænke ned og olieret dem. Det vil være fint, hvis det kan ordnes inden efteråret.  

 

NÆSTE ARBEJDSDAG ER SØNDAG DEN 2.OKTOBER KL. 10. 

 

6. Status på Økonomi 

 

Økonomien er pt. fin. 

 

7. Nye datoer for bestyrelsesmøder resten af året 

 

28/9 

26/10 

30/11 

11/1 

 

8. Evt. 

 

Alle beboere i foreningen kan få 20% rabat i Flügger Hillerød. Foreningens kontonr. er 645529. Der skal be-

tales kontant. 

 

 

 


