
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 8. oktober 2020 kl. 19.15 -21. i nr. 100  

Tilstede: Elisabeth, John, Gitte, Thomas, Per, Dorte og Lene  

Afbud:  

Dagsorden med referat:  

• Valg af referent 

• Lene 
 

• ´Økonomi status 

• Gitte er endnu ikke helt på plads med adgange mv., men det er i fuld gang 
 

• Finde ansvarlige til udvalg: Gartner, Affald, Legeplads, Carporte, YouSee og Hjemmeside  

• Gartner 

• Affald  

• Der har været kontakt til Hillerød Forsyning. Kommunen har endnu ikke helt besluttet, hvor 
mange fraktioner der skal sorteres affald i, men der kommer flere fraktioner over tid. 

• Vi får lavet nogle tilbud på belægning på områder hvor vi kan samle containerne    

• Legeplads – Der er brug for at beboer, som har lyst til at hjælpe med til at etablere ny legeplads. Der 
sendes et informationsbrev rundt 

• Carporte – Der laves et brev til boerne, så interesserede kan melde sig til arbejdsudvalget 

• Hjemmeside – Intet at tilføje 

• YouSee – Informationsbrev vedr brug af ny aftale 
 

• Hjertestarter - oplæg fra udvalg 

• Udvalget mener, at der bør være to hjertestartere til rådighed i området. Udvalget oplyser 
endvidere, at de har indsendt en ansøgning til TrygFonden om at få stillet en hjertestarter til 
rådighed i Favrholmvænget. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021. Ansøgningerne behandles i 
løbet af 3 mdr., og herefter vil de heldige blive kontaktet. Da vi allerede har en hjertestarter 
tilgængelig ved nr 19, er det besluttet, at vi afventer ansøgningen til TrygFonden, inden der 
besluttes, om der skal bruges penge på en hjertestarter mere. En hjertestarter koster ca. 15.000 kr. – 
og dertil kommer opsætning og drift. 
 

• Nabohjælp - oplæg fra udvalg 

• Udvalget vedr. nabohjælp har undersøgt priser for skilte vedr. nabohjælp. Udvalget foreslår 
opsætningen ved brandveje og stikveje – 6 stk. ialt.  

Prisen for 6 skilte incl beslag er kr. 2.946,-. Dertil kommer evt. stålstænger, opsætning. 

• For at undgå misforståelser beder bestyrelsen om billeder af, hvor skiltene foreslås opsat 
 

• Beplantning med Kighusbakken ved Elisabeth 

• Elisabeth og John får et tilbud fra gartneren, så beskæringen kan ske inden årets udgang  
 

• Gennemgang af referat fra Generalforsamling 2020 - hvad har vi ellers at følge op på  

• John har haft møde med kommunen vedr hullerne i vej 2. Kommunen har indvilget i at hullerne i 
vejen bliver udbedret 

• Arbejdsdag planlægning: tilmelding, aktivitetsliste, forplejning, afhentning af haveaffald etc 

• Grundet Covid19 er det besluttet at ændre forplejningen fra den vanlige pizza til sandwich el.lign. 
samt indkøbe mindre sodavand, således hver enkelt kan få egen sodavand og egen indpakket 
sandwich. Af den grund vil tilmelding være påkrævet, hvis man ønsker forplejning. 
 

• Evt.  

• Intet til eventuelt   


