
 

FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. august 2012 kl. 19.00 i nr. 83 

Tilstede: Steen Hansen, Ruben Olsen, Mikael Siiger, Hanne Meldal og Hanne Treldal 

Referent: Hanne Treldal 

 

1. Godkendelse af referat af b-møde den 27. juni 2012: Referatet er godkendt. 

 

2. Arbejdsdag den 17. juni – status og fremtid 

 Opsamling af møde med legepladsudvalget (bilag) 

Der meldes ud på nettet hvad der er blevet lavet på arbejdsdagen. Listerne med de resterende mangler sendes til 

legepladsudvalget.  

I forhold til fremtiden for legepladsen – der mangler at komme en plan fra legepladsudvalget. 

Hvad skal der ske med volleybanen – det vil være en ide at reetablere den såfremt at det er udgiftsneutralt. 

Sten kontakter legepladsudvalget for videre forløb med legepladsen og om at indhentning af tilbud for legepladsens 

fremtid.  

 

3. Økonomi 

Budgettet for året som det ser ud på nuværende tidspunkt, blev gennemgået. Det ser fornuftigt 

ud. 

 

4. Siden sidst  

Nyt fra udvalg og kontaktpersoner: 

 Revideringsudvalget (MS og SH) – Det er et stort arbejde der er startet her, og der arbejdes i gruppen. 

Det er meget omfangsrigt. 

 Legepladsudvalget (SH) Se punkt 2. 

 Hjemmesideudvalget (HM) – Hanne M går rundt i Favrholmvænget for at opdatere mail-adresser. Ved 

samme lejlighed vil der blive lavet en demografisk undersøgelse.  

 Carportudvalget (HM) – intet nyt 

 Flagudvalget (HT) – Der mangler at komme på hjemmesiden om regler for flagning og ”bestilling” af 

flagning. 

 Gartner (BH) – der er sat i gang med at få ryddet for bjørnklo ud mod marken.  

Stien til You See boxen skal ryddes x 2 årligt for at man kan komme til den. 

 Fliseprojektet  (HM) – intet nyt. Hjemmesiden skal have planen for næste forår på. HT prøver at få en 

grafisk redegørelse for, hvilke fliser der nu er lagt, hvor der mangler, og ikke mindst, hvordan 

planerne indtil nu, er. 

 You See og DONG (RO) – intet nyt fra You See, Mikael undersøger om der er et alternativ til Dong som 

leverandør til vores fællesbelysning. 

 

5. Fællesarealet 

 Bjørneklo (HM og BH) – Er der taget hånd om. Hvem ejer søen? 

 Stiadgang v. marken. Der er sket buskbeskæring og gartneren har ryddet, men det er allerede vokset 

op igen. Der skal ryddes to gange årligt. 



 Dræn ved vådområdet - tilbud (RO) – der er indhentet tilbud fra kloakmester. Hanne M kontakter ham 

for at få iværksat projektet. 

 Fremtidige skybrud. Hvad gør vi? – Hanne M hører i Teknisk forvaltning, om hvilke planer Hillerød 

kommune har ift vores område. Der opfordres til at den enkelte husejer laver egne tiltag i egne 

haver for at forebygge oversvømmelser. Fliser blokerer for at vandet kan trænge ned i jorden.  

 

6. Henvendelser fra (og til) beboerne 

 Støj fra ventilationskanal (nr. 52) – Hanne T kontakter 

 Træ mellem nr. 2 og 14 – fældes torsdag 

 Hækkene langs 38 til 62 ved P-pladsen – gartneren kontaktes for en vurdering.   

7. Demografisk undersøgelse i Favrholmvænget – se punkt 4 - hjemmesideudvalget 

 

8. Opsamling af beslutninger fra Generalforsamlingen (medbring referat) -  Hanne og Hanne 

gennemgår referatet i næste uge ift punkter som der skal følges op på.  

 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


