
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. juni 2013 kl. 19.00 i nr. 114. 

Til stede: Hanne Meldal (HM), Mikael Siiger (MS), Minna Ørsted (MØ) Steen Hansen (SH) Ruben 

Olesen (RO) 

Afbud: Jørgen Garp (JG), Hanne Treldal (HT) 

 

1. Økonomi 

Legepladsen er betalt. Små udlæg er betalt. Økonomien hænger sammen. 

 

2. Nyt fra kontaktpersoner/udvalgsposter 

 DONG og YouSee: Intet nyt. 

 Gartneren: MØ – status vedr. fremadrettede opgaver m.m. 

Gartneren har lovet bod og bedring, men det kører ikke helt som aftalt. Der aftales et  
møde. MØ og formanden deltager.  
MØ og JG har besigtiget området. Vi har dialog med gartneren om at få slået græsset    
ordentligt. Forskellige ting bliver taget med til næste arbejdsdag.  Bl.a  hjørnet ved nr. 
114. Fjernelse af det sidste udtjente bord-bænke-sæt. 

 Flise/asfaltprojektet: Langtidsplan for asfalt/stirenovering. RO og SH. Der undersøges 
evt. huller i asfalten, som repareres. Stier renoveres som planlagt i 2013..  

 Legepladsudvalget: SH - Evaluering af arbejdsdagen den 26. maj. Fin dag. Der er 
skrevet om dagen på hjemmesiden. Legepladsudvalget meldte tilbage, at de selv vil 
udbedre de nødvendige ting i løbet af sommeren/efteråret. 

 Carportudvalget: HM - procedure vedr. opførelse af nye carporte. Alle nye carporte 
foreslås godkendt af bestyrelsen. Vedtaget. 

 Hjemmesideudvalget: HM. Næste møde mandag den 24. juni. Input skal derfor 
sendes til hjemmesideudvalget inden da. 

 Forsikringer, HT.  Tages på som punkt næste gang. 

 Debataftener, MØ, HM, HT. Sted, indhold og planlægning. Plan over forløbet tages på 
som punkt næste gang.  

 Kontakt til institutioner: HM og HT. Besøg inden længe. 

 Kontakt til Kildedalens bestyrelse vedr. luftning af hunde og generelle regler. HM. 
Foretages snarest muligt. 

 

3. Forsikringsforhold – opfølgning v. Hanne T. 

Bestyrelsesforsikring. 

Forsikringsdækning, når der opbevares genstande på fællesarealet. Dokumentation fra 

forsikringsselskabet. Regres-problemer?  Behandles ved næste b-møde. 

 



4. Retningslinjer for cykeludhæng. Arbejdsgang og udvalg. Ole nr. 65 har meldt sig til 

udvalget. MØ og HM er bestyrelsens medlemmer i udvalget. 

 

5. Skel-problemer ved Kighusbakken – strategi.  Bestyrelsen besluttede, at der er fri adgang 

til at bortskaffe budskads/træer. Man kan tage brændet med hjem. Bestyrelsen skal 

kontaktes, inden man går i gang mhp at koordinere indsatsen. Tanker om at leje en 

flismaskine, hvis de berørte beboere er interesserede.  

 

6. Fældning af yderligere træer? Langtidsplanlægning.   

JG og MØ 

Diskussion om kriterier for langtidsplanlægning af træfældning. Der blev ikke vedtaget 

konkrete beslutninger. Alle går i tænkeboks – temaet tages op til næste møde. 

 

7. Lugning af ukrudt på fællesarealet. Gartner eller en/flere beboere? 

Der sendes en mail ud til alle beboere om frivillig arbejdskraft og rammerne derfor. 

Indsatsen koordineres, bl.a med de personer, der sædvanligvis er i spil. 

 

8. Dræning v. fodboldbanen 

Som det ser ud lige nu, så finder dræningen sted i uge 24. 

 

9. Plan for næste snerydningssæson 

Der kunne indkøbes bokse med grus i, så beboerne selv kan stå for grusningen af p-

pladserne. 

Flisestierne skal holdes af de enkelte beboere – de asfalterede stier skal 

grundejerforeningen sørge for. 

 

10. Evt.  

Forslag om at rense søen, så den kommer tilbage til sin oprindelige form. Det vil øge 

herlighedsværdien i området og husenes værdi. Bestyrelsen sætter et maksimum på kr. 

15.000 kr. og undersøger, om kommunen og Kildedalen er med på ideen og en eventuel 

økonomisk koordinering.  

Det er muligt at fælde udvalgte træer ved søen. Hvert enkelt træfældning skal godkendes 

af bestyrelsen, og hele træet skal fjernes (grene m.v.).  Bestyrelsen kontaktes i hvert enkelt 

tilfælde. Kontaktperson: Ruben Olesen nr. 76. (Ikke i juni ) rubenolesen@hotmail.com  

 

Ref. Hanne Meldal 
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