
 

 

GRUNDEJERFORNINGEN FAVRHOLMVÆNGET 

BESTYRELSEN 

 

Beretning 2014  – generalforsamlingen den 22. marts 2015 

 

• Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 21. maj 2014. Temaerne var forslag til 

ændringer af deklarationer og vedtægter. Vedtægterne blev vedtaget, og forslag til 

deklarationer blev vedtaget med krav om få præciseringer. Deklarationerne er stadig til 

behandling, idet de er kommunens anliggende. 

 

• Skt. Hans aften 2014 blev afholdt på trods af at vejret drillede med blæst og regn få dage 

forinden. Men John Perrson og Minna fik afdækket bålet med en presenning, så det kunne 

tændes med hjælp af et par flasker tændvæske. Tak til Charlotte og Kristian i 23 som havde 

kreeret en flot heks til bålet. 

 

• Skellet til Kighusbakken og Hørbyvænge.  Efter mange besigtigelser og møder om gener af 

beplantningen, som ifølge hegnstilsynet max må være 1,80 meter til vores naboer, blev der 

enighed om, at fælde de største træer. Ligeledes blev der fældet 4 bævreasp langs gavlen 

ved hus nr. 6. Træerne blev fældet i december måned af et professionelt firma. Stammeren 

blev skåret i passende stykker, så de var nemme at håndtere og fordelt til interesserede 

beboere og grenene blev der lavet flis af, som efterfølgende er lagt ud på 

rhododendronbedet ved nr. 79, de ny plantede hybenroser ved vandbassinet og bedet ved 

foldboldbanen. Fremadrettet er foreningen nødsaget til at sikre at beplantningen ikke 

vokser til generende højder.  

 

• To rønnebær allétræer på stamvej 2  blev fældet i efteråret.  

 

• Arbejdsdage. Der er afholdt 2 arbejdsdage i 2014 – se på hjemmesiden. 

 

• Carporte. Alle carporte blev hen over sommer og efteråret malet af carportejerne. 

Carportudvalget rensede ekstraordinært tagrenderne i løbet af november måned.   

 

• Fliser og Asfalt. Renoveringen af stierne er afsluttet. Vi mangler stadig at få renoveret 

trapperne. Asfaltering planlægges påbegyndt i 2015. 

 

• Gartner kontrakt. Bestyrelsen har indgået en ny kontrakt for perioden 1. 4. 2015 til 

31.12.2017 med anlægsgartner Jan Trinderup.   

 



• Skilte. I sommer blev det konstateret, at der mangler henvisningsskilte i flere områder. Vi 

har pligt til at få bragt det i orden, dels af hensyn til vores egen sikkerhed, som i tilfælde af 

tilkaldelse af ambulance eller andre redningskøretøjer. Men også af hensyn til postbude, 

taxi, håndværkere og besøgene, som desværre har problemer med at finde vej. Bestyrelsen 

er stadig i proces med indkøb af skilte. 

 

• Affaldsordning, den 21. oktober havde vi arrangeret et informationsmøde på Hillerød 

Forsyning, hvor der var mødt mange beboere op. Vi fik en grundig information af Kasper 

Damsgaard Thomsen og Thomas Westring Jensen, om kommende krav til håndtering af 

affald. Der blev nedsat et affaldsudvalg, bestående. af John Persson nr. 108, Niels Larsen 

nr. 47, Peter Treldal nr. 60, Michael Henriksen nr. 77 og Jørgen D Sørensen nr. 4. 

Affaldsudvalget har udarbejdet 4 forsalgsmodeller, som bestyrelsen arbejder videre med 

bl.a. med nøjagtige priser på anskaffelse, vedligeholdelse mm. 

 

• Fastelavn. Tak til Charlotte og Nina nr. 23 og 90 for initiativet og det store arbejde med at 

finde sponsorer til at afholde fastelavnsfesten for både børn og voksne. Der blev udråbt 

store og små kattekonger og dronninger. Uddelt præmier til sødeste og meste 

fantasiklædte barn. Og slikposer til børnene, samt fastelavnsboller til alle. 

 

• Lys på trappe. Et mangeårigt ønske om lys ved trappen mellem nr. 2 og 14 er nu blevet 

etableret på rækværket. Dette øger sikkerheden for alle som færdes på trappen. Der er 

indgået en aftale med hus nr. 14, hvor strømmen tages fra.  Aftalen er, at strømmen 

afregnes en gang om året og foreningen sørger for vedligeholdelsen. 

 

 

 

Bestyrelsen, den 6. marts 2015 


