
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i nr. 83 

 

Til stede: Hanne Meldal, Steen Hansen, Birgitte Høxbroe, Mikael Siiger, Hanne Treldal, Ruben 
Olesen, Ulrik Marcker 

 

1. Velkommen til den ny bestyrelse – præsentation 

Bestyrelsen præsenterede sig. De nye medlemmer blev orienterede om praktiske ting. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen marts 2012 – marts 2013 (bilag): 

Bestyrelsens arbejde starter uden forretningsorden. Forslaget til forretningsorden bliver 

taget op og gennemarbejdet på et senere møde. Formanden betoner, at en forretnings-

orden ikke skal ind over generalforsamlingen.   

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

 Formand: Hanne Meldal, nr. 83 

 Næstformand: Hanne Treldal, nr. 60 

 Kasserer: Mikael Siiger, nr. 63 

 Assisterende kasserer: Steen Hansen, nr. 30 

 Sekretær: Birgitte Høxbroe, nr. 35 

 Suppleant: Ruben Olesen, nr. 74 

 Suppleant: Ulrik Marcker, nr. 28 
 

4. Kontaktpersoner/udvalgsposter 

 Forsikringsforhold (Hanne M.) 

 DONG og YouSee (Ruben m. Mogens Sylvester som evt. kontaktperson) 

 Gartneren (Birgitte) 

 Fliseprojektet (Ulrik) 

 Legepladsudvalget (Steen) 

 Carportudvalget (Ulrik) 

 Hjemmesideudvalget (Hanne M.) 

 

5. Gartnertilbud v. Mikael 

Det besluttes at tage imod gartner Elkorns favorable tilbud for de næste 3 år. 

 

6. Tidsplan 

 Generalforsamling 2013 i (Kedelhuset): Søndag den 17.03.2013 

 Bestyrelsesmøder 2012: 

 28.03. nr. 83, 25.04. nr. 35, 30.05. nr. 28, 27.06. nr. 74, 15.08. nr. 83, 19.09. nr. 35, 

 24.10. nr. 28, 28.11. nr. 74 

 Arbejdsdage i 2012: 17. juni, 30. september 



 

7. Aktuelt udvalgsarbejde 

 Undersøgelse af demografien i Favrholmvænget:   

 Der er tidligere lavet en beboerundersøgelse, som bestyrelsen gerne vil følge op på 

 for at få en bedre forståelse af sammensætningen af beboerne.  

     Undersøgelsen foretages umiddelbart efter sommerferieperioden. 

 Revideringsudvalget: Brainstorm til kommissorium:  

 Forslagets ordlyd var fyldestgørende og dermed  kommissorium.  

 

8. Evt.  

 Bestyrelsen foreslår at legepladsudvalget kunne stå for et evt. 

 fastelavnsarrangement  i 2013. 

 Ved næste bestyrelsesmøde klarlægning af status quo i de enkelte udvalgs arbejde, 

 for at forberede de nye kontaktpersoner i bestyrelsen optimalt på deres opgaver.  

 Prioritering af renovering på asfalt og fliser tages op på næste møde. 

 Institutionerne kontaktes efter sikkerhedstjek af legepladserne mhp konsensus  

     om besøg m.v. på fællesområdet. 

     

 

Ref. Birgitte Høxbroe 

30.3.12 


