
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Referat til bestyrelsesmøde 13. december 2017 kl. 19.00-21.30 i nr. 100 
 
Tilstede: Mikael, Elisabeth, Hanne, Henrik 
Afbud: Lene  
Referent: Hanne 

1. Bestyrelsen nu 

Tenna har valgt at træde ud af bestyrelsen og Henrik er trådt ind som bestyrelsesmedlem. Tak til 

Tenna for hendes store arbejdsindsats i bestyrelsen.  

Mødefrekvens bør revurderes. Vi har i år kørt med længere frekvens mellem møderne og ved 

aflysning bliver der meget langt i mellem møderne.  

 

2. Skilte – Vi beslutter at søge få bevilliget penge til skilte på GF i marts ´18 

 

3. Gartner – kontrakt udløber snart og der er indhentet nye tilbud. Vi arbejder videre med 

udvælgelsen af tilbud.  

 

 

4. Affald – status – vi afventer melding fra Joca. Tilsyneladende virker containerne men vi har ikke 

fået tilbagemelding. De ekstra beholdere som forsyningen har sat op vil blive fjernet igen. Henrik 

låser beholderne nytårsaften kl 16 og de vil blive åbnet igen kl 10 1/1-18 

 

5. Henvendelser fra beboere  

Vedr. mosegrise på fællesarealer – Henrik tager kontakt til en gartner for vejledning.  

Vedr. ud mod markerne – Vi har fået en henvendelse vedrørende vedligeholdelse af 

fællesområdet ved nr. 66 – ud mod markerne. Henrik er ansvarlig for kontakten med gartneren 

og vil tage kontakt med nr. 66 for en dialog om hvordan vi kan løse denne opgave bedst muligt til 

interesse for alle partner. 

 

6. Træer på stamvejene – Det er besluttet og vedtaget af flere af træerne ud mod stamvejene og 

fællesområderne enten skal fældes eller beskæres. Denne opgave vil blive igangsat hurtigst 

muligt.  

Evt - Dato for de næste møder: 

10/1 

31/1 

20/2 

12/3 

 

Honorering af arbejdstimer – Der er henvendelse fra nr 65 om at få udbetalt honorering for 

udført arbejde i foreningen. Der er besluttet for år tilbage, at der kun kan ske udbetaling af 

honorar for udført arbejde i foreningen ved forudgående aftale med bestyrelsen inden at 

arbejdet iværksættes/udføres. Da der ikke er indhentet aftale med bestyrelsen inden udførelse 

af arbejdet kan der ikke udbetales honorar. En enig bestyrelse beslutter at der skal sendes 

besked om dette til nr 65. 


