
 

FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag den 8. september 2015 kl. 19.00 i nr. 108 
 
Tilstede: Minna Jensen, John Persson, Mikael Siiger, Elisabeth Tofte, Hanne Treldal 
Afbud: Hanne Meldal 
Referent: Hanne Treldal 

 
 
1. Affaldsordning 

 
Skal vi undersøge hvad grundvandstanden er da alle udbydere vil have oplyst ved 
bestilling hvis grundvandstand er over 1 m under terræn. Det kan medføre en 
merudgift på betonkassen.  
 
Der debatteres størrelser på beholdere 

 På 1: 3m3 bio og 5 m3 rest 

 På 2: 5m3 bio og 5+5m3 rest 

 På 3: 5m3 bio og 5+5m3 rest 
 
Åbning på biostande = 40 cm 
Åbning på reststande = 60 cm 
 
Der spørges efter pris på lås så den kan låses nytårsaften. 
Der spørges efter pris hvis vi får behov for en ekstra beholder.  
Der spørges efter garantiperiode 
Der spørges efter pris hvis vi selv bortskaffer jord (f.eks flytte til volleybane som vi har 
besluttet skal laves til græsplæne). 
Vi beder om billeder med på tilbud.  
Spørg efter hvis grundvandstand er over 1 m under terræn, hvad merpris vil være.  
 
Der søges tilbud hos 3 leverandører 

 
Opkrævning til etablering: Der sendes en “varsling” ud at der vil komme opkrævning til 
betaling 1.November jvf. Generalforsamlingsbeslutning, på ca 4.000 kr pr/husstand. 
Minna udsender på fælles mail.  
 

 Opkrævning af gebyr, manglende betaling og eventuel ekstrakørsel v/ manglende 
adgangs forhold. (Dette punkt blev ikke debatteret, tages op til næste affaldsmøde) 
Vibeke har accepteret at Hillerød Forsyning vil opkræve beholdergebyret hos den 
enkelte husejer, men fastholder at regninger for eventuel ekstrakørsel pga. manglende 
adgang for vognmanden skal sendes til GF. Aftalen udarbejdes, når alle detaljer er på 
plads. Så vi også kan få tilføjet det i GF vedtægter. 
Det for meget betalte beholdergebyrer på 120,83 kr. vil blive refunderet til den enkelte 
husejer i forbindelse med opkrævninger til marts 2016. 
 

 
Der indkaldes til næste B-møde onsdag 16/9 kl 19-20  i nr 100 hvor det kun omhandler affaldsordning 



 

 
2. Henvendelse fra hjemmesideudvalget  

Som ønsker at grundejerforeningen får en ny hjemmeside som er tidssvarende.  
Der bevilliges penge til en ny hjemmeside.  
 

3. Carport 11A  
Der sendes skrivelse igen til ejer for at få genetableret væggen jævnfør 
generalforsamlingsbeslutning. 
 

4. Honorering af udførelse af opgaver for grundejerforening:  
Det er besluttet på GF 2009 at man kan blive honoreret for opgaver som udføres af 
grundejere eller andre tilknyttet foreningen, for udførelse af diverse mindre 
vedligeholdelsesarbejder for foreningen. Bestyrelsen har besluttet, fremadrettet skal 
opgaver som skal honoreres fra grundejerforeningen, skal på forhånd være godkendt af 
bestyrelsen for at kunne udøse en honorering. Dette er gældende for opgaver udført fra 
d.d.  
 
 

5.  

 Affaldsordning / Asfaltering / Trapper: John – der er lagt belægning på de steder som 
der skulle lægges ekstra belægning på  

 Carportudvalget: Minna:  

 DONG og Yousee: Hanne T: Der har været en henvendelse fra en grundejer, efter 
kontakt med Yousee er der meddelt at grundejer selv skal tage kontakt til Yousee. 

 Gartner: Mikael: Stykke med græs ved nr 2-4 – Mikael tager kontakt til gartneren. 

 Legepladsudvalget: Hanne T: faldunderlag, Mikael er i gang med at sikre vi får det rette  
faldsand. Processen blev iværksat men stoppet da der blev tvivl om forsvarligheden 
(sandet skal være samme størrelse så at det ikke ”pakker sig” og bliver hårdt). 
Alternativt kan faldsand/underlag kan flyttes fra den ene legeplads til den anden så at 
det bliver det samme faldunderlag under den enkelte legeplads.  

 Økonomi. Mikael 

 Hjemmesideudvalget: Elisabeth (se punkt 2) 
 
 

6. Arbejdsdag i september 

 Sand flyttes fra volleybane så der kan komme græs på 

 Der planlægges arbejdsweekend søndag 4/10-15 kl 9.30-15 

 Der kan indkomme forslag til opgaver indtil da. 
 

 
 
 
7. Indkaldelse til arbejdsudvalg for fællesarealet 

Der rundsendes indkaldelse i bestyrelsen hurtigst muligt så den kan sendes ud på fælles 
mail. Vi aftaler at der kan være en tilmeldingsfrist  1/10-2015 

 
8.  Cykeludhæng 



 

Vi skal ind og tjekke hvad der blev besluttet på tidl. generalforsamling vedr. de ”farlige” (ex 
man kan gå ind i dem og komme til skade) Hanne T finder beslutningen fra 
generalforsamling og ser hvilke cykeludhæng der er ”farlige” 

 
9. Regninger og rykkerprocedure  

De fleste af de regninger som vi skal betale går over betalingsservice og så vidt muligt have 
alle regninger denne vej.  
Det tales om en evt rykker procedure. Jørgen Krieger nr 82 vil gerne være behjælpelig med 
dette. 
Vi viderebehandler dette punkt ved næste ordinære B-møde som er 6/10 kl 19 i nr. 114. 

 
10. Indkøbe græsbrænder i stedet for at bruge Roundup 

Ikke nået 
 

11. Frihøjde på træer 
Ikke nået 

 
12. Evt. 

Ikke nået 
 


