
Referat af bestyrelsesmøde 09.04. 2008 kl. 19.30 i nr. 90
Alle er mødt og inden mødet starter, meddeler Bent og Anni, at de har købt nyt hus og således 

udtræder af bestyrelsen, når de har fået solgt deres hus.

Ad 1 Konstituering af bestyrelsen
Helge: genvalgt som formand på GF
Dennis: Næstformand
Morten: Kasserer
Bent og Michael: medlemmer
Anni og Peter: Suppleanter
Når Bent og Anni flytter, indtræder Peter som bestyrelsesmedlem og der er ingen 
suppleanter indtil næste GF
Bestyrelsen vil så bestå af 5 medlemmer, men er beslutningsdygtig med 3 medlemmer

Ad 2 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:
Under forslag til vedtægtsændringer side 5: Rettes til
Per Veng foreslår, at man beholder § 1 uændret, hvilket sættes til afstemning og 
vedtages med 20 stemmer for og 1 imod (på dette tidspunkt er der 21 
stemmeberettigede beboere tilbage), så navnet stadig er ”Favrholmvængets 
grundejerforening”
mens man i § 2  udvider formålet ud over det af bestyrelsen foreslåede til: 
fælles antenne- og signalforsyningsanlæg.
Dette sættes til afstemning og vedtages med 20 stemmer for - 1 undlader at stemme
Ellers godkendt og sættes på www

Ad 3 Økonomi og regnskab
 - Lokalbanken har fået til opgave at opkræve både kontingent og antennebidrag, men 
har ikke gjort det. Hvad gør vi?
Ved næste opkrævning i oktober opkræves alle 800 kr. til antennen ( skal bemærkes i 
nyhedsbrevet)
- banken kræver nu cpr.numre på alle bestyrelsesmedlemmer, men de har allerede på 

Helge, Morten og Dennis. De kan få et link til www
- Der er 6 restancer på antennebidrag, men de ”nærmer sig”
Regnskab – ellers ikke noget uforudset, bortset fra 5 ”hundeskilte” til 900 kr. i alt
Mht antennen: Fra 2007 er indberettet til CopyDan. Antal brugere? Konferere med 
YouSee. Kun hvad angår grundpakken

Ad 4 Uddelegering af opgaver
Michael Siiger: Kontakt til kommunen ( sti) og Kildedalens grundejerforening + 
andre grundejerforeninger i området.
Skolebestyrelsesformanden – Bente Petersson – fra Byskolen er interesseret i at følge 
op.
Peter Treldal: Carportudvalg , hvor Dennis går ud, og referater i stedet for Anni
Morten: Kasserer  + nyhedsbrev og www
Dennis: Næstformand, arealudvalg, legeplads og antenne. Fælleshus bliver sat i bero 
for nu
Helge: Alm. formandsopgaver, nyhedsbrev og www.



Forslag om at slå legeplads- og arealudvalg sammen. Udvalgsmedlemmer kontaktes af 
Michael. God ide.
Enighed om at melde os ud af FDA.

Det bliver sidste nyhedsbrev på papir, derefter skal man tilmeldes aktivt til dette – 
ellers elektronisk

Ad  5 Antennen/YouSee
Der er kommet en ekstraregning fra Dansk KabelTV på ca. 42.000 kr. + moms.
Dette er en fordyrelse på over 20 %. Er forhandlet. Vi har aftalt at acceptere at slå halv 
skade, hvis prisen holder. Dennis tager snarest kontakt til Chr.Limkilde fra YouSee.
Den gamle antenne er ikke nem at afhænde, da den næsten er umulig at fjerne. Dennis 
arbejder videre med dette.

Ad 6 Hundeskilte
5 piktogrammer til i alt 900 kr. sættes op i næste uge (Dennis)

Ad 7 Stier/tilbud
Der er afgivet 3 tilbud på 3 forskellige stier. Vi må have 3 tilbud på stien ved nr. 110-
112-114. Vejfonden må stige for at få de nødvendige midler, men kan ikke stige 
voldsomt på en gang. Det kan tage 10 år at få det lavet. Prioriteringsliste må 
gennemgås.
Peter og Helge tager fat på dette.

Ad 8 Evt.
- Nyhedsbrev: Referat fra GF – klumme fra Helge – antennesammendrag – opråb 

om elektronisk nyhedsbrev – bemærkning om ”dobbelt opkrævning” til antennen i 
oktober (gældende for hele året).

- I nyhedsbrevet skal stå navne og mailadresser på alle udvalgsmedlemmer
- Antenneudvalg: I år fokus på 

Skjule vandbassin  med efeu
Plante bornholmsk røn ved nr. 82
Plante træer i hækken ved den lange parkeringsplads
(eller fælde hækken og plante træer/buske her)

Arealudvalget koncentrerer sig først om randarealet, derefter centrum.
Forslag: Landskabsarkitekt fra Landbohøjskolen/ studerende/projekt.
Anni kontakter en bekendt derfra
Fælles opgave med Kildedalen?

- Der er opstillet en midlertidig trappe fra en beboer ud til fællesarealet – må den 
blive permanent? Principielt må den ikke.

- Overlevering af www fra Bent. Man skal melde sig på til næste møde og oprettes
- Møder i 2008: 
20.05 i nr. 3 – 24.06 i nr. 86 – 19.08 i nr. 58 – 30.09 i nr. 60 – 4.11 i nr. 63.
Mødet 20.05 starter kl.. 19 ved nr. 33 til rundtur, ellers er møder fra kl. 19.30
Julefrokost med ægtefælle: d. 22.11 kl. 18 i nr.?

Mødet slut 22.40                                                                     Referent: Anni  Risbo Jessen, 13.04.08


