
 

 FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 9. juni 2015 kl. 19.00 i nr. 100 
 
Til stede:  Minna Jensen, Hanne Treldal, Mikael Siiger, Hanne Meldal, John 
Persson, Elisabeth Tofte. 
Ikke til stede: Søren Petersen 
 

1. Godkendelse af referat fra 12. 5. 2015. 
Referatet er godkendt. 
 

2. Affaldsordning. Formanden har sendt et oplæg, hvor bl.a. 
afstemningsproceduren bliver diskuteret med en advokat.  Fhv. hæfter for 
etableringen, kommunen hæfter for gebyrerne. Inddragelse af 
parkeringspladser afklares. Der skal tages beslutning om valg af fællesløsning, 
og derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling meget snart.  
Det præcise grundlag for beslutningen skal tilgå beboerne.  
Vedtægtsændringer skal formuleres og afstemningsproceduren samt oplægget 
til ekstraordinær generalforsamling afklares med juridisk assistance.   

 
3. Kontaktpersoner  

 Affaldsordning - se pkt. 2.  Asfaltering: John. Arbejdet forventes udført 
den 18. og 19. juni, såfremt det ikke regner. Der tages kontakt med 
beboerne, der har bevoksning ud til brandvejen. 

 Carportudvalget: Minna.  

 DONG og Yousee: Hanne T 

 Gartner: Mikael. Buskrydningernes antal blev diskuteret. Antallet øges 
fra 4 til 6 gange.  

 Legepladsudvalget: Hanne T . Ny legeplads bliver opført i ugerne 26 og 
27.  

 Økonomi. Mikael. To beboere har ikke betalt kontingent endnu. 
 

4. Opfølgning på arbejdsdagen 
Resumé er udsendt af Elisabeth. Omformes til artikel til hjemmesiden. 
 

5. Indkaldelse til arbejdsudvalg for fællesarealet. 
Der udsendes en indbydelse til beboerne om at deltage i arbejdsudvalget 
vedr. vedligeholdelse og udvikling af bevoksningen i Favrholmvænget.  
Bestyrelsens kommissorium medsendes. Deadline for tilmelding: Den 29. juni 
til bestyrelsen. 



 

 
6. Alm. Vedligeholdelse af fællesarealet og oprydning til Kighusbakken. 

Der følges op på Kighusbakken. Vedligeholdelse indgår i arbejdsudvalget. 
:  

7. Sankt Hans 2015. Nr. 65 ordner heksen. Sange kopieres (Elisabeth). Invitation 
sendes ud via facebook og mail. 

 
8. Evt.   

Skilte. Fremdrift i arbejdet, og der er kontakt til firmaet.  
En del træer trænger til at blive studset, idet brandvejene skal friholdes. 
 
Ref.: Hanne M. 

 
 
 


