
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 10. oktober 2019 kl. 19.00 - 21.00 i nr. 100.  

Tilstede: Elisabeth, Christian, Dorte, Henrik og Lene  

Afbud: 

 

Dagsorden med referat:  

Dette bestyrelsesmøde vil blive med fokus på Generalforsamlingen og sikre, at vi har styr på alle detaljer.  

 

1. Valg af referent – Lene 

 

2. Økonomi status v. Christian 

• Ingen større indkøb 

 

3. Status på udvalg: Gartner, Affald, Legeplads, Garage, YouSee og Hjemmeside 

• Ingen ændring i seneste status 

 

4. Status fra arbejdsudvalg om Affaldsløsninger v. Henrik 

• Arbejdsudvalget er i dialog med kommunen om mulighederne 

 

5. Favrholmfestival - input og økonomi 

• Der har været behov for et mindre tilskud fra fælleskassen. Festudvalget vil blive bedt om at komme 

med input til, hvad de mener der kan evalueres på til næste år, så budgettet kan holdes  

 

6. Status og evaluering af arbejdsdag 
 

• Fremmødet bliver mindre og mindre. Der er derfor behov for at der tænkes alternativt, hvis 

arbejdsdagen skal forblive. Bestyrelsen går i tænkeboks, da bestyrelsen synes, at det er en god 

mulighed for socialt samvær, samt at spare penge som kan bruges til bedre ting 

 

7. Belysning ved lille legeplads 

• Der arbejdes videre med løsningen 

 

8. Bestyrelsens rolle ved uoverensstemmelser blandt beboerne 

• Bestyrelsen opfordrer beboerne til at tage hensyn hinanden, da vi jo bor tæt, hvilket både har 

fordele og ulemper. Bestyrelsen skal repræsentere alle beboere, og ønsker derfor ikke at blive 

involveret i uoverensstemmelser beboere imellem  

 

 



9. Håndtering af skæve fliser pga for store træer v. Henrik 

• Henrik er i dialog med den berørte beboer 

 

10. Afklaring af regler omkring Cykelskur 

• Hjemmesiden er opdateret jf beslutningen på Generalforsamlingen marts 2019 
 

11. Ansøgning af etablering og forlængelse af cykelskur hos Dorte Siv Johansen 
 

• Dorthe Siv Johansen er blevet oplyst, at etablering og forlængelse af cykelskur skal overholde 

ovenstående. Ansøgningen imødekommes med udgangspunkt i at ovenstående overholdes  

Evt:   

• Nye datoer for bestyrelsesmøder  

• Torsdag den 7. november kl. 19.15 

• Tirsdag den 10. december kl. 19.15 


