
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 18. juni 2019 kl. 19.00 -21.00  

Tilstede: Elisabeth, Christian, Dorte, Henrik og Lene  

Afbud:  

 

Dagsorden med referat:  

1. Valg af referant 
• Lene er fast referent 

2. Økonomi – status v. Christian 
• Christian har brugt en del tid på at rydde op i div. Tilladelser/adgange i forhold til ændringerne i 

bestyrelsernes medlemmer 
3. Status på udvalg: Gartner, Affald, Legeplads, Carport, Hjemmeside, YouSee 

• Yousee – Installering hos ny beboer er bestilt og forventes afsluttet primo juli 
• Gartner – der er ikke tilfredshed med den nuværende gartnerløsning. Der indhentes tilbud fra et par 

andre gartnere med henblik på mulig opsplitning af den samlede opgave 
4. Affaldsudvalg v. Henrik 

• Der holdes møde inden sommerferien for at få besluttet og uddeligeret opgaver til efter 
sommerferien 

5. Yousee tilbud v. Lene 
• Vi har indhentet tilbud hos Yousee på reduceret pris på TV-boks og Internet. Det skal sikres, at 

tilbuddet ikke betyder en ny/ændret binding på den eksisterende aftale. Den eksisterende aftale 
rekvireres. Tilbuddet omfatter: 

• YouSee Tv-boks til 30 kr. måned.  
•  YouSee Foreningsbredbånd med særlige hastigheder og priser  
•  Mulighed for at tilbyde YouSee Bredbånd uden krav om tv-pakke  
•  YouSee Mobil.  

6. Belysning v. Elisabeth 
• Der er intet nyt 

7. Favrholm Festudvalg v. Elisabeth (afventer budget oplæg fra udvalget) 
• Sommerfest – godt oplæg er kommet ind fra festudvalget, som der arbejdes videre med 

8. Opdatering af vedtægterne efter ekstra ordinær GF 
• Christian kigger nærmere på det 

9. Udvidelse af service aftale for vores Molokker v. Elisabeth 
• Aftalen forlænges med 3 år 

10. Evt 
• Drøfte asfaltering (kort og lang bane) samt sten som skal løftes forud for asfalteringen 
• Der er modtaget mail vedr ny driftsplan for tømning af Molokkerne. Det burde ikke få nogen 

konsekvens for os. 
• Der er sket en stor udskiftning i beboerne i det seneste år, hvorfor der laves et skriv til rundsending, 

hvori regler og retningslinjer beskrives 
• Ny dato planlagt for bestyrelsesmøde efter sommerferien: 9. oktober 

Næste møde den 4. september 

 


