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Afbud fra Anni og Jørgen 
Ad 1 Godkendelse af referat 

Godkendt. 
  

Ad 2 Økonomi og regnskab 
Regnskab for 2005 blev gennemgået og skal til godkendelse hos revisorerne. 
Bemærkning om at penge til legeplads overføres til næste års budget. 
  

Ad 3 Snerydning og saltning 
Regningerne for de seneste års snerydning blev gennemgået. Der er ikke nogen 
umiddelbar stigning og der har også tidligere været år hvor snerydning oversteg det 
budgetterede. Vi fortsætter med aftalen om at gartneren selv vurdere om der skal 
saltes. Snerydning når der er faldet 3 cm sne. Forslag om at forhøje budgettet for 2007 
til 25.000 kr. 

 
Ad 4 Fælleshus 

Der er ikke udarbejdet noget nyt materiale og ikke et konkret forslag til fælleshus og 
belægning. Det blev foreslået at fremlægge forslag til generalforsamling om en 
principbeslutning om at lægge et evt. fælleshus på fællesarealet uden præcis angivelse 
af beliggenhed. Dennis udarbejder forslag. 
 

Ad 5 Vedtægter 
Dennis har tidligere udsendt forslag til ændring af vedtægter og deklaration. Vi 
gennemgik listen og blev enige om at Bent udarbejder forslag vedr. vedtægtsændring 
for punkt 1. Dennis for punkt 2 til 5 (som de står nu) og Hans for punkt 6. Punkterne 
udsendes til bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt så vi kan få dem klar inden 
generalforsamlingen. Det blev bemærket at såfremt ikke 2/3 af medlemmerne deltager 
ved generalforsamlingen kræver det en ekstraordinær generalforsamling at ændre 
vedtægterne. 

 
Ad 6 Flisegenopretning 

Morten har kontakt med Lk-Anlæg som vil give tilbud på oplægning af fliser. Vi får et 
tilbud ud fra konkret angivelse af de steder der ønskes omlægning. Forslag til at der 
indhentes tre tilbud for hhv. det mindst, mere og mest omfattende omlægningsarbejde. 

 Morten kontakter Lk-Anlæg. 
 
  
Ad 7 Belysning ved trappe ved nr. 14 og 20. 

Vi skal se nærmere på lyset ved trappen og betale for strøm til de opsatte lamper. 
Samt vurdere om der skal sættes yderligere lamper op ved nr. 20. Morten kontakter 
nr. 14 mhp. betaling for strøm. 

 
Ad 8  Hjemmeside 

Der er overvejelser om at udvide hjemmesiden så man kan lave et debatforum for 
beboerne i Favrholmvænget. Bent vil forsøge at få hjælp til at lave det. Der mangler 



vedtægter fra antenneforeningen og oplysninger om kontingent, regnskab og budget 
på hjemmesiden. Bent og Morten retter. 
  

Ad 9 Generalforsamling 
Generalforsamling den 22. marts kl. 19.30. Der skal udsendes indkaldelse og forslag 
til punkter i weekenden den 4. og 5. marts.  Bestyrelsesmøde den 28. februar kl. 
20.00 i nr. 3. 

 
 
Ad 10  Evt.  

Ingen konkrete punkter. Oplysning om at alle grundejerforeninger har pligt til at få 
ryddet sne på alle veje, stier og fortove. Hvis det ikke sker, kan man gøre kommunen 
opmærksom på det. De vil så kontakte de pågældende grundejerforeninger.  

 
Mødet slut 22.59    Referent Morten Ahrenkiel 
 


