
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag de. 11.juni 2014 kl. 19.00 i nr. 76 

Tilstede: Hanne Meldal, Mikael Siiger, Søren Petersen, Minna Jensen, Ruben Olsen og Hanne Treldal 

Referent: Hanne Treldal 

 

1. Referat fra Ekstraordinær GF til godkendelse og underskrift  

Bestyrelsen konstaterer at der er sket en procedure fejl under den ekstraordinere 

generalforsamling vedr. punkt 4.10 hvorfor at punktet udgår af vedtægterne. Punktet tages op 

til næste generalforsamling.  

2. Nyt fra kontaktpersoner / udvalgsposter 

• Dong og YouSee: Ruben Olsen  

• Fliser og Asfaltering: Ruben Olsen og Søren Petersen 

Flisemanden kommer på mandag og retter op på hængepartier fra sidste år. Herefter starter 

han med fliserækken ved nr 30. Vedr. asfalt – der indhentes fortsat tilbud.  

• Gartner: Minna 

• Legepladsudvalget: Hanne Treldal (nye bænke/borde) – tages op til næste bestyrelsesmøde. 

• Hjemmesideudvalgte: Hanne Meldal 

• Carportudvalget: Hanne Meldal 

• Økonomi: Mikael Siiger 

• Forsikringer: Minna 

 

3. Bjørneklo v/søen – Hvad gør vi? 

Minna spørger kommunen om råd og vejledning til bekæmpelse af bjørneklo 

4. Paraboler  

2 husstande kontaktes vedr. paraboler som sidder synligt  

 

5. Hæk V/Carport E 

Minna spørger gartner om pris på at få fjernet hækken og få sået græs i stedet.  

6. Fældning af træer og stubfræsning 

Træer ud mod marken ved nr 72 og træer ved nr 26 kan blive fældet til næste arbejdsdag.  

7. Henvendelser fra beboerne herunder hærværk på trådhegn til hestefold. 

• Skilte med numre trænger til udskiftning. Minna spørger Mogens Sylvest nr 37 

• Løse hunde og efterladenskaber. Mikael bestiller nye skilte med at hunde skal være i snor.  

• Hul efter stormfældet træ og stubfræsning – der er taget kontakt til gartner og der rykkes 

for svar.  

• Der er bedt om at få fældet 2 træer ved nr. 57, 59 og 69. Træerne vil blive fældet inden 

udgangen af året. Alternativt kan træerne blive fældet i løbet af 1 måned mod at de 3 

husstande selv sørger for at fjerne grene og blade.  

• Der har været dialog med ejer af hestefold som er rigtig vred/ked af at el-hegn bliver 

klippet over. Minna er i fortsat dialog med ejeren, ang. forebyggelse.  

• Opsættelse af ventilationspumpe – udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

 



8. Rydning af skellet til Kighusbakken 

Minna går videre med dette punkt – tages op igen til næste bestyrelsesmøde. 

9. Sankt Hans 

Minna og Ole tænder bål kl 21. Mikael dækker bålet over ca 1 uge før.  

10. Evt.  

       Hanne M. skriver en henvendelse til de omliggende grundejerforeninger med et sammenskriv af 

vores nye ordensregler.    

 

 

 

 

 


