
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. september 2013 kl. 19.00 i nr. 76 

Ruben Olsen, Minna Jensen, Mikael Siiger, Steen Hansen, Hanne Meldal og Hanne Treldal. 

Afbud fra Jørgen Garp 

1. Vedligeholdelse af skel ved Kighusbakken. Deltagelse af formanden for Kighusbakkens 
Grf.  Dialog vedr. hegn og skel hvor der i 1997 har været et hegnsyn. Efterfølgende 
besluttes at der afsættes en særlig weekend til at rydde i skellet mellem Favrholmvænget 
og Kighusbakken. Her vil de, som deltager med rydning og træfældning, kunne dele 
brændet. Steen og Ruben er tovholdere på dette projekt. Lørdag 26/10 og evt søndag. 
Tilmelding til dagen senest 1 uge før.   

2. ”Striben” og fliser  v. MS Stien ved nr 51-55 bliver påbegyndt fredag 6/9-13. Ruben er 
tovholder på fliserne.  Vedr. striben – private effekter må ikke opbevares på striben eller 
andre steder på fællesarealerne.   

3. Carporte v. HM. Kommissorium og opgaver.  Hanne og Hanne ser på kommissoriet og 
opgaver ift carporte. 

4. Økonomi 
5. Henvendelser fra beboere. Behandlet 
6. Nyt fra kontaktpersoner/udvalgsposter 

• DONG og YouSee: RO   Der er gravet et kabel ned ifb med yousee. 
• Gartneren: MØ – status og fremadrettede opgaver m.m. Hanne M tager en kort 

kontakt til gartneren for at anerkende hans arbejde. OBS der er ikke noget som må 
holde på græsset – da gartneren så ikke kan komme til at slå græsset.  

• Fliser: RO (se under punkt 2) 
• Asfaltprojektet: RO og SH  
• Legepladsudvalget: SH. Carportudvalget: HM (se under punkt 3) 
• Hjemmesideudvalget: HM 
• Forsikringer, HT (Bestyrelsesforsikring. Forsikringsdækning, når der opbevares 

genstande på fællesarealet. Dokumentation fra forsikringsselskabet. Regres-
problemer?)  Vores forsikringsselskab er tungt at arbejde med – sender ikke/ringer 
ikke osv. HT kontakter et nyt forsikringsselskab for nyt tilbud på forsikringer.  

 
7. Debataftener, MØ, HM, HT. Sted, indhold og planlægning – også mht GF 16.3.14 

Nye datoer for debataftener er: 18/9 og 24/10 kl 19.30 i Kedelhuset 
18/9 er det MØ og HM der står for arrangementet. Tilmelding som skal være senest 1 uge 
før afholdelse. Såfremt at der er 10 husstande eller mindre tilmeldt (ud over bestyrelsen) 
bliver arrangementet aflyst. Dette blev aftalt på GF.  
Dato for GF er 23/3-14. Der startes med at se på deklarationen. 
 



8. Langsigtet plan for arealer/beplantning i Favrholmvænget. Udsat til næste gang.  
 

9. Arbejdsdagen 15/9 – der sendes forslag til Hanne M om opgaver som skal løses på dagen.  
 

10. Plan for næste snerydningssæson udsættes til næste gang 
        

11. Retningslinjer for cykeludhæng. Arbejdsgang, udvalg og planlægning.  
Foreløbig HM, MØ og Ole nr. 65 Der sendes mail ud om der er andre som har lyst til at 
deltage i arbejdet om udarbejdelse af retningslinier ift. opførelse af cykeludhæng. 

 
12. Lugning af ukrudt på fællesarealet. Gartner eller en/flere beboere? Udsat til næste møde 

 
13. Evt. Næste møde 23/10 kl 19 i nr 114 

 
Ref. Hanne Treldal. 

 

 


