
 

FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 25. august 2015 kl. 19.00 i nr. 114 
Tilstede: Minna Jensen, John Persson, Mikael Siiger, Elisabeth, Hanne Meldal, Hanne Treldal 
Referent: Hanne Treldal 
 
Søren Petersen har meddelt Minna Jensen at han trækker sig som suppleant i bestyrelsen.  

 
 

1. Affaldsordning 

 John og Minna har mødtes med Vibeke fra forsyningen og set på anlægssteder til de 
nedgravede løsninger. Vibeke har meddelt at løsningen skal være anlagt senest 1/12 
2015. (obs skal vi så have penge tilbage fra afgift i år?) 

 Opkrævning: Renovationsgebyr skal fortsat opkræves af forsyningen. Og affaldsgebyret 
skal også i første omgang også opkræves af forsyningen. Det betyder såfremt at skal 
være ekstra kørsel (hvis renovationsbilen ikke kan komme til at tømme og komme igen) 
skal dette opkræves via grundejerforeningen.  

 Placering skal være de 3 steder som er tegnet i PP som blev sendt med ud til den 
ekstraordinære generalforsamling. 

 Behov for størrelse af beholdere: Det skal undersøges om der kan fås 5m3 beholdere 
som lukker tæt, før vi kan komme videre med afklaring om hvilke beholder størrelse at 
vi har behov for. Minna ringer og hører. Kan man have en testperiode med containere 
for at se hvor meget bio og rest affald der er her i grundejerforeningen? Pga tidsnød 
anser bestyrelsen ikke at det kan nås. Det er vigtigt at der er lidt for høj kapacitet end 
for lille. Og der skal heller ikke være for stor overkapacitet. Minna kontakter Kildetoften 
i Meløse for at høre om der udregningsgrundlag for valg af størrelse af beholdere. 
Diskussion om hvilke af de 3 nøgler (Hillerød forsyning, Vestforbrænding, Thomas) som 
kan være det mest valide. Gennem vores diskussion når vi frem til at det nok er 
Thomas´s tal som kan være passende ift vores forening. Det betyder at vi skønnet har 
brug for: 
På 1:  3m3 på bioaffald, restaffald 3m3,  evt 5m3 an på pris.  
På 2:  3m3 på bioaffald, restaffald 5+5m3 
På 3.  5m3 på bioaffald, restaffald 5+5m3 
Der er behov for at se de reelle tal for etableringsomkostninger om der steder skal 
være en 5m3 i stedet for 3m3 for at undgå mangel på plads til affald. John tager dem 
med til næste B-møde sammen med de tidl. indkomne tilbud.  
Vedr. indhentning af fremtidig tilbud: Vi taler om at det kan være mest 
hensigtsmæssigt at indhente tilbud i 3 forskellige firmaer. Der skal sendes samme 
specifikke ønske om indhentning af tilbud hos 3. (se tal ovenfor) 

 Valg af Design/model: se på hjemmeside for firmaerne. 

 Opkrævning for etableringsudgift: Kan vi vente med at opkræve etableringsudgift indtil 
1/1-2015. Vi må vente til vi har indhentet tilbud med at se på økonomien og 
opkrævninger.  

 
2.  

 Affaldsordning / Asfaltering / Trapper: John 
Der er steder hvor der ikke er lagt asfalt ordentligt – dette er ved at blive udbedret. Der 
er observeret at der også er steder der mangler sten langs legepladsen.  



 

 
Der er kun nået disse 2 punkter i aften. Der aftales nyt møde igen 8/9-15 kl 19 i nr 108 

 
 
 

 Carportudvalget: Minna 

 DONG og Yousee: Hanne T 

 Gartner: Mikael 

 Legepladsudvalget: Hanne T 

 Økonomi. Mikael 
 

 
3. Arbejdsdag i september 

 
 

4. Indkaldelse til arbejdsudvalg for fællesarealet 
 

 
5. Carport A11 og Cykeludhæng 

 
 

6. Regninger og rykkerprocedure  
 

 
7. Indkøbe græsbrænder i stedet for at bruge Roundup 

 
 

8. Evt. 
 
 


