
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i nr. 83 

Til stede: Minna Ørsted, Ruben Olesen, Mikael Siiger, Hanne Meldal, Steen Hansen 

Afbud: Jørgen Garp, Hanne Treldal 

1. GF 2014  

 Forslag: (herunder b-forslag fra 2013: Revidering af deklarationer og vedtægter, 

ordensregler, cykeludhæng, affaldsbeholdere (der aftales et møde med en 

konsulent fra kommunen), budgetforslag, herunder forslag om vejfond m.v.). 

Endelige forslag godkendes ved næste b-møde.  

 Regnskab: Blev gennemgået og kommenteret. Forslag diskuteret og godkendt. 

 Tidsplan (Udsendelse af diverse skrivelser, dokumenter mm.) Bilag. Blev ikke nået, 

men behandles over mail. 

 Planlægning (Uddelegering af opgaver m.m.) Bilag. Blev ikke nået, men behandles 

over mail. 

 Skriftlig beretning.  Bilag. Input sendes over mail.  

 

2. Fællesarealet 
Langsigtet plan for arealer/beplantning i Favrholmvænget. 
Beboerne er ikke interesserede i at indgå i et udvalg. Fællesarealets fremtid og drift kan 
evt. tages op på GF – eventuelt fulgt til dørs af et forslag fra bestyrelsen. 

 
3. Økonomi, herunder salg/køb af huse 

Status 

 

4. Henvendelser fra beboere 

 Kommunen har efter overflyvning af området (sommer 2013) henvendt sig 
vedrørende godkendelse af ikke-godkendt brændeskur på beboerens egen matrikel. 
Kommunen ønsker lovliggørelse af skuret og skal have bestyrelsens accept af dette. 
Brændeskuret er blevet opført for mange år siden og er ikke til gene for andre 
beboere eller skæmmende for området. Bestyrelsen godkender derfor skuret og 
meddeler Hillerød Kommune denne afgørelse. 

 Ansøgning om udvidelse af en carport kan ikke efterkommes. Fællesarealet og andre 
p-pladser ville blive inddraget. De af kommunen godkendte tegninger er gældende.  

 

5. Nyt fra kontaktpersoner/udvalgsposter 

 DONG og YouSee: (RO) Deklarationen justeret. 

 Gartneren: (MØ) Der arbejdes efter planen og med løbende dialog 



 Fliser/asfalt: Status (RO, SH). Der blev diskuteret – også ift budgettet – en langsigtet 
plan: ”fra fliser til asfalt”. Planen skal offentliggøres snarest på mail og 
hjemmesiden – altså inden GF. 

 Legepladsudvalget (SH) 

 Carportudvalget: (HM). Revidering af kommissorium m. v.  

 Hjemmesideudvalget: (HM). Intet nyt 

 Forsikringer (HT). Undersøges stadig  

 Cykeludhængsudvalg (HM). Udvalget har afleveret et flot og gennemarbejdet oplæg, 

som nu vil blive gennemgået af bestyrelsen med henblik på et b-forslag til GF.   

6. Evt. 

 

 
 

 

 


