
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag de. 22. oktober 2014 kl. 19.00 i nr. 76 

Til stede: Minna Jensen, Ruben Olesen, Mikael Siiger, Hanne Meldal, Hanne Treldal. 

Afbud: Søren Petersen 

 

1. Referat fra ekstraordinær GF til godkendelse og underskrift  

Hanne M og Hanne T arbejder videre med sagen og muligheden for  

advokatbistand. 

 

2. Fællesarealet: 

• Affaldsordning. Minna er bestyrelsens repræsentant i det udvalg som 

blev nedsat på mødet 21/10 på Hillerød forsyning. Udvalget bliver 

indkaldt af Minna og skal have et forslag parat til bestyrelsen senest 

15/1-15. Se i øvrigt bilag som bliver sendt ud til alle i Favrholmvænget 

og kommer på hjemmesiden.  

• Anmodning fra Sreten nr. 33 om fældning af træ nr. 4 fra 

Salpetermosevej. 

Da der har været en del reaktioner på at der er fældet træer på stamvej 

2, udsætter vi beslutning om yderligere fældning af træer. Minna 

udfærdiger en skrivelse som sendes ud til beboerne vedr. forklaring på, 

hvorfor de hidtidige træer fældes.  

• Skilte. Tilbud indhentes fra Brovang. Andre tilbud indhentes. Tages op 

igen når der er indkommet tilbud.  

• Skellet til Kighusbakken. Det vurderes, at der skal fældes flere træer i 

skellet, da der er sikkerhedsmæssige ricisi. Efter den 1.12. kontaktes  

gartner mhp fældning af træerne. Der konstrueres  en samlet plan vedr. 

komplicerede fældninger. Inden næste b-møde markeres de træer, der 

bør fældes. Bestyrelsen  

• Grønne affaldsbeholdere (med bl.a. hundeposer). Rågerne går i 

beholderne og spreder indholdet ud over arealet. Der undersøges nye 

muligheder (MS). 

    

3. Nyt fra kontaktpersoner / udvalgsposter 

• Dong og YouSee: Ruben Olsen  



• Fliser og Asfaltering: Ruben Olsen og Søren Petersen. Der indhentes tilbud 

vedr. asfaltering af cykelstierne. 

• Gartner: Minna (15- 20 cm. jord til volleyboldbanen 10.800, kr. -  inkl. 

moms. Sten langs Stamvej 2, 1.920,-kr. -  der afventes, m det er et behov. 

Ukrudt langs veje, stier og P-pladser 2.500,- kr. priser er inkl. moms). 

Bestyrelsen sørger for sprøjtning af kanter generelt. 

• Legepladsudvalget: Hanne Treldal, Bænkeborde i vinterhi. Bestyrelsen 

ordner det. 

• Hjemmesideudvalget: Hanne Meldal - intet nyt. 

• Carportudvalget: Hanne Meldal. Alle carporte er nu malet. 

• Økonomi: Mikael Siiger (modtaget 20. oktober 2014) Gennemgået. 

• Forsikringer: Minna 

1. ændring af nuværende Erhvervsforsikring. 

Bestyrelsesansvarsforsikring?  

 

4. Evt.  

Referatet  pr. 10.9. 2014 er godkendt i korrigeret form. 

Gartner - der indhentes tilbud. (MS) 

 

Ref. Hanne M og T 

 

 

 

 

 

 

 


