
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. januar 2022 kl. 19.30 -22.00 afholdt på Teams 

Tilstede: Christian fra nr. 38, Per, Line, Gitte, Anna, Elisabeth og Lene  

Afbud: Thomas 

 

Dagsorden med referat:  

• Valg af referent 

• Lene 
 

• Økonomi status, her under budget 2022 

• Det foreløbige regnskab blev gennemgået og drøftet  
 

• Status på udvalg:  

• Gartner:  

• Der har været lidt udfordringer med saltningen. Bestyrelsen er i dialog med 
gartneren for at der kommer styr på vintervedligehold 

 

• Affald: Der henstilles til at beboerne respekterer affaldssorteringen. Affald som ikke kan 
bortskaffes i foreningens affaldssortering, f.eks. flasker og pap bedes bortskaffet hvor 
muligheden er 

• Der har desværre været brand i en affaldsmolok nytårsaften, som brandvæsenet måtte 
slukke. Molokken er blevet midlertidigt repareret men skal desværre udskiftes. Vi afventer 
et tilbud herpå. Vi vil undersøge muligheden for at få forsikringsdækning af molokkerne. Det 
var ikke muligt at få dem forsikret, da de blev etableret, men den mulighed er der angiveligt 
nu 

   

• Legeplads: Der udestår endnu et tilbud fra en legepladsleverandør, inden der tages en 
beslutning om, hvilken opsætning der foretrækkes. Anna og Lene får indhentet tilbud, så der 
kan tages en beslutning om legepladsleverandør. Målet er, at der skal etableres en legeplads 
i løbet af foråret 

 

• Carporte:  

• Gennemgang af Vedtægtsmuligheder til Carport udvalg 
Christian gennemgik mulighederne for separering af carportene i forhold til den 
samlede grundejerforening. Umiddelbart ses to løsningsmuligheder. Der vil blive 
arbejdet på et forslag, som forhåbentligt kan fremlægges på den kommende 
generalforsamling 

 

• YouSee: Intet nyt 
 

• Hjemmeside: Intet nyt  
 

• Trailere: Intet nyt 

 



• Elbiler:  Ansøgningen om tilskud til etablering af er imødekommet. Det forventes at betyde, 
at der kan etableres en ekstra ladestander end oprindeligt forventet. Endnu et nyhedsbrev 
fra arbejdsudvalget vil blive rundt sendt i den nærmeste fremtid. Der arbejdes fortsat intenst 
på skitsering af de forskellige muligheder af leverandør 
 

• Fællesarealet mod Kighusbakken: Området er nu beplantet jf. forslaget fra arbejdsgruppen 
Bestyrelsen er fortsat i dialog med vores gartner om aftalen vedr. vedligehold rundt om de 
nye planter 
 

• Hegn mod Kighusbakken: Bestyrelsen henstiller til henvendelsen fra Kighusbakken, om 
behov for yderligere beplantning i skellet mellem de to grundejerforeninger ses an, når der 
er blade på buskene i skellet, og den nye beplantning på fællesområdet har fået lidt fat 

 
 

• Generalforsamling herunder bestyrelsens agenda, genopstillinger, dirigent, referent samt 
bestyrelsens beretning 

o Elisabeth genopstiller ikke som formand 
o Thomas (suppleant), Per (bestyrelsesmedlem), Gitte (bestyrelsesmedlem/kassér) er 

på valg. Gitte genopstiller. Per genopstiller ikke.  
o Input fra de forskellige arbejdsudvalg fremsendes til Elisabeth hurtigst muligt   

 

• Arbejdsdage - fremtidige struktur - evt. konsekvens på budget 
o Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde, da tiden er for fremskreden til en 

ordentlig behandling af punktet 
 

• Evt. 
Skal bestyrelsen hav en mere fremtrædende rolle på foreningens Facebookside? 
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. februar kl. 19.30  

 
 


