
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 8. april 2015 kl. 19.00 i nr. 114  
Til stede: Hanne Treldal, Hanne Meldal, John Persson, Elisabeth Stieper Tofte og Minna Ørsted 
Jensen. 
Afbud fra: Søren Petersen 
 
Referent: Hanne Meldal 
 
1. Velkommen til den ny bestyrelse – præsentation  
De nye medlemmer og bestyrelsen præsenterede sig. 
 
2. Konstituering af bestyrelsen  

 Næstformand:  Hanne Treldal 

 Kasserer: Mikael Siiger 

 Sekretær: Hanne Meldal 

 Bestyrelsesmedlem: John Perrson  

Herunder blev talt om /drøftet vigtigheden af, at næstformand er opdateret og informeret fra 
formanden, for at kunne tage over i tilfælde af formandens forfald.  

 

3. Kontaktpersoner til udvalgsposter  

 Affaldsordning: John Persson 

 DONG og YouSee: Vacant 

 Gartneren: Mikael Siiger 

 Asfaltering /Trapper: John Persson 

 Legepladsudvalget: Hanne Treldal  

 Carportudvalget: Minna Jensen 

 Hjemmesideudvalget: Elizabeth Tofte 

 

4. Tidsplan  

 Generalforsamling 2016: Onsdag den 16. marts 2016 kl. 19-22 

 Bestyrelsesmøder til august 2015: Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i nr. 83; tirsdag den 9. juni kl. 
19.00 i nr. 100; tirsdag den 25. august kl. 19.00 i nr. 108 

 Revurdering af arbejdsdage: Der blev diskuteret, hvordan økonomien ser ud, og om, hvorvidt 
arbejdsdagene skal fortsætte. Der skal evalueres efter næste arbejdsdag, som er lørdag den 
30. maj kl. 9.30.  

 

5. Affaldsordning  
Den juridiske løsning skal afklares. Der er en del uafklarede temaer i forhold til, hvordan de enkelte 
husstande kan pålægges en bestemt løsning. Der kontaktes to lokale advokater mhp tilbud om juridisk 
bistand om den videre behandling af sagen. Hillerød Forsyning har tilbudt at lægge lokaler til, hvis vi 



har behov for at samles igen. P.t. er der ingen tidshorisont. Der er således en proces i gang, og 
bestyrelsen vil løbende orientere beboerne. 
 
6. Asfaltering  
Der er indhentet et tilbud i 2013. John indhenter flere tilbud. 

  

7. Opsamling fra GF 2015 (Referat af GF 2015)  
Udsættes til næste møde 

 

8. Henvendelser fra beboerne (se vedhæftede) 
Varmepumpe. Den må placeres over smøgen ind mod egen have og ikke mod bagboen. Beboeren får 
en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen, jvnf. deklarationen. 

1. Tagudhæng på smøgeskur. Det er ok - beboeren får skriftlig besked.  
2. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. carport 11A Der er lavet en beslutning på 

generalforsamlingen,  og bestyrelsen har ikke kompetence til at ændre denne. Derfor gives 
besked til ejer af Carport 11A om beslutning fra generalforsamling.  

 
9. Arbejdsudvalg for fællesarealet 
Udsættes til næste møde - forslag til kommissorium blev omdelt. 
 
10. Alm. vedligeholdelse af fællesarealet og oprydning af skellet til Kikhusbakken  
Udsættes til næste møde.  
 
11. Evt. 
Udsættes til næste møde 
 
Bilag. Forslag fra gartner, varmepumpe, udhæng på smøgeskur, rosenbed, træfældning, 
facebookgruppe, revurdering af arbejdsdage og henvendelse vedr. carport A11. 


