
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2021 kl. 19.00 -21.00 afholdt virtuelt på Teams  

Tilstede: Elisabeth, Gitte, Dorte, Per og Lene  

Afbud: Thomas 

 

Dagsorden med referat:  

• Valg af referent 

• Lene 
 

• Økonomi status 

• Regnskabet er endnu ikke blevet revideret 

• 1. kvartal 2021 

• Regning modtaget for rensning af molokkerne 
 

• Status på udvalg:  

• Gartner 

• Intet nyt 

• Affald 

• Der indkøbes lidt metalmaling, da nogle af molokkerne har lidt rust  

• Legeplads 

• 3 personer har meldt sig til nedrivningsopgaven. Det er lige i underkanten til 
opgaven, så vi håber, at der melder sig et par stykker mere, når en dato er endelig 
på plads 

• Carport 

• Udvalget udarbejder et oplæg til afstemning på den kommende generalforsamling 
  

• YouSee  

• YouSee skal kontaktes for at få ændret kontaktperson/adresse, så Michael slipper 
for at få henvendelserne 
 

• Hjemmeside 

• Intet nyt 
 

• Området mellem Favrholmvænget og Kighusbakken - dato for fræsning og opgavebeskrivelse  
o Fræsning af området foretages i uge 18. Den endelige dato kendes ikke. Det forventes at 

tage en dag 
 

• Bestyrelsens beretning vedlagt denne invitation  
o Bestyrelsens beretning er næsten på plads. De sidste detaljer indarbejdes 

 

• Renovation af carporte  
o Udvalget udarbejder et oplæg til afstemning på den kommende generalforsamling 

 

• Generalforsamling - Udsættelse til juni grundet nuværende forsamlingsforbud 
o NY DATO: 17. juni kl. 18.30 - 21.30 



 

• Etablering af arbejdsudvalg til affaldssortering 
o Vi kigger ind i en fremtid med mere affaldssortering. Skraldecontainerne pryder ikke lige 

frem området, hvorfor vi skal have kigget på en bedre løsning for skraldecontainerne. 
Beboere som har lyst til at have indflydelse på den varige løsning, må meget gerne henvende 
sig til at bestyrelsen med henblik på et arbejdsudvalg, som kan kigge på 
løsningsmulighederne   

 
 

• Evt. 

• Der har været noget snak frem og tilbage i forhold til ejerforholdet af søen, som ligger i 
hjørnet ved Kildedalen. Bestyrelsen har haft kontakt til kommunen, og søen ligger ikke på 
vores matrikel. Matriklen hvor søen ligger på, er tilknyttet gården med hestene  

 
 

 
 

 
  

 


