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Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 
 
 
1. Referater fra bestyrelsesmøder 3.05, 8.06 og 12.08.2004 
  
2. Faurholmfestival 2004, lørdag 21.08 
 
3. Formandsklumme  
 
4. Velkomstpakke 
 
5. Åbent Hus - arrangement lørdag den 25.09 
 
6. Carporte 
 
7. Ny grill + lån af trailere 
 
8. Diverse 
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Referat af bestyrelsesmøde mandag 3.05.04 kl.19.30 i nr. 3 
 Alle er til stede 
 
Ad 1 Godkendelse af sidste referat 
 Der er 2 rettelser: 
 Fra punkt 1: ”Nabosag om skorsten ved nr.48 blev besigtiget” 
 Fra punkt 15: ”Vi er betænkelige ved dispensation” – skaber præcedens 
 Kasper Lønstrøm er med e i Kasper – ikke med a (Kaspar) 
 
Ad 2 Foreningens økonomi:
 Er helt i orden. Hans endnu ikke inde på Netbank med kode 
 
Ad 3 Carportudvalg (kommissorium, møde):
 Et godt kommissorium, kun enkelte rettelser - godkendes. 
 Alle skal gerne have ny kontrakt, da den gamle kontrakt fra 1987 er uklar. 

Udvalgets økonomi? Udgifter dækkes som ved bestyrelsesmøder, dog et begrænset antal 
møder. 
1. møde indkaldes medio maj v/ Bent og Dennis 
 

Ad 4 Udmatrikulering 
 Kasper har downloaded byplanvedtægt fra Amtmandsvang fra Nettet. 

Kasper arbejder videre via kommunen 
 

Ad 5 Parkeringsarealer: 
 Brev fra Ulrik om parkeringsregler for området 
 Skriftligt svar m/ vedlagte kopier til Ulrik (formanden) 

Bestyrelsen besigtigede egnet areal til påhængsvogne (bag Oles knold), hvor de generer 
mindst muligt. Må være bestyrelsens afgørelse 
Formand + Morten skal mødes med Jan gartner om fliseopretning + fastgørelse af fliser 
ved ny trappe og p-plads til trailere. 
Tavler med brandveje og nye skilte monteres ved gartner 
 

Ad 6 Projekter /lysthus, trappe, flise)   
 Lysthus i skrækkelig forfatning, taget mangler tagpap + der er flere opgaver 
 Arbejdsweekend aftales til 5.+6.06 – grill indvies samtidigt. 

Hans laver opslag. Sendes ud snarest 
 Arealer skal fejes 11.05, seddel ud i weekend inden. Dennis sørger for denne seddel 
 Fliser og stier skal rettes op – i prioriteret rækkefølge 
 
Ad 7 Information (nyhedsbrev, velkomstpakke) 
 Nyhedsbrev laves og udsendes først i august – her information om Favrholmfestival 
 og nyt fra Antenneforeningen. 
  - Nyhedsbrev igen ”Mosebryg”? Med det gamle logo?  

Hans skriver en klumme i næste nyhedsbrev 
  - Velkomstpakke: Indhold: 

Sidste nyhedsbrev – vedtægter – deklarationer på området – antenneforeningens vedtægter 
– carportudvalg – festudvalg (Skt. Hans + festival) Helge + Anni 

 
Ad 8 Aktivitetsliste: 
 Revideres løbende 
 
Ad 9 Evt.
 Festudvalg: Åbent hus –hvornår? 

Mødet slut ca. 22.30. Næste møde 8.06 kl. 19.30 i nr.58. 
                                                                              Referent: Anni Risbo Jessen – 11.05.04 
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                    Referat af bestyrelsesmøde mandag 8.06.04  kl.19.30 i nr. 58 
Afbud fra Helge og Kasper. 
 

Ad 1 Godkendelse af sidste referat
 Godkendt 
 
Ad 2 Foreningens økonomi (regnskab):

Er udsendt pr. mail 31.05.04. Hans er endelig inde på Netbank med kode og er kontaktperson 
til gartner. 
Alle kontingenter for 1. halvår er nu betalt 

 
Ad 3 Carporte:

- 1. møde i udvalget/ referat herfra 
- regler og kontrakt er under revidering 
- der ser ud til at være en principiel byggetilladelse fra kommunen 
- møde i carport-udvalg uge 25 – aftale reparationsstart 
- de nye regler skal fastsættes, inden de gamle tage repareres 
- på generalforsamlingen blev det lovet, at 34-38 tage skulle repareres i 2004 
- bestyrelsen skal godkende arbejdet ved start og afslutning 
- referat + ny kontrakt sendes ud til alle i bestyrelsen på mail 
- Bent har målt alle P-arealerne op og lavet måltegninger + overslag over 

hvor nye carporte kan være 
 Forslag om oversigtskort til ophængning ved stamveje (Hans indhenter tilbud) 

 
Ad 4 Parkering af trailers & campingvogne   
 Vi er bekendtgjort med parkeringsvedtægterne 
 Vi må stribe op til trailere 

Parkeringspladser er med matrikelnumre, så.….de hører til fællesarealerne og ikke til vejen. 
Bent kontakter kommunen endnu en gang. 
Vi vil også begrænse trailermængden 
I Nyhedsbrevet oplyses om lån af trailere hos andre beboere 
 

Ad 5 Evaluering af arbejdsweekend:
Der kom ikke så mange – måske kunne man kombinere arbejdsweekend med legeaktiviteter – 
hvordan får man ellers folk med? 
- Nøjes med en dag, lidt flere timer 
- Længere tidsfrist 
- Faste dage, først i maj/slut september 
- Næste gang 25.september. Opgaver: lysthus og legehus  

  
Ad 6 Regler for fester, grill, m.m. på fællesarealet)   

Ikke for meget kæft, trit og retning. Brug af borde og bænke OK; de skal bare sættes på plads 
efter brug + generel oprydning efter fester. 
Oplysning om ny grill på opslagstavle + i nyhedsbrev 

  
Ad 7 Fodboldbane 
 Målet står uden for 110-112-114 – er flyttet til nedenfor Oles knold 
 Må ikke vendes 90 grader, da bolden så kan ramme i haverne 
 Skal skrives i nyhedsbrevet 

  
Ad 8 Fælles efterisolering? 

Gode ideer om vedligeholdelse modtages, så folk kan gå sammen om fælles tilbud/projekter. 
Nyhedsbrev 

  
Ad 9 Elforsyning til antenne 
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Beboer i nr. 57 leverer angiveligt strøm til fællesantenne og får en ”sjusset” refusion, men 
uden måler. Han ønsker at få målt forbruget. 
Lægges op til antenneforeningen – skal denne forening bestå eller være underudvalg? 
 

Ad 10 Løst hegn ved nr.23
Beboer i nr. 31 har bemærket at hegnet ved nr. 23 ligger ned og der - som hos mange andre - 
bliver jordstykket udenfor hegnet ikke holdt. 
Hans kontakter nr. 23 
 

Ad 11 Forsikring: 
 Grundejerforeningen betaler en forsikring, som vi ikke rigtig ved, hvad dækker. 
 Hans kontakter forsikringsselskabet for mere information 
 
Ad 12 Aktier/ fondsemission 

Vi ejer 4 ekstra aktier efter fondsemission (fået en ny for hver 5.), men ejer det samme.  
 
Ad 13 Bagatelgrænse: 
 Regninger skal konfirmeres af formand, hvis det kommer over 100 kr.? 
 Formand/ kasserer skal orienteres inden alle evt. køb 
 Alle arbejder, der skal sættes i gang af andre, skal drøftes i bestyrelsen 
 
Ad 14 Aktivitetsliste:
 Gennemgås og revideres. Hjemmeside inden nytår er målet 
 
Ad 15 Evt.:

- Nyhedsbrev ud efter 12.08 og inden 21.08. Morten har deklaration over området 
- Åbent-hus-arrangement: Hans spørger festudvalget (Joe) 
- Ny mødedato: 12.08 kl, 19.30 i nr.90 
- Mødet slut 22.05 

   
Referent: Anni Risbo Jessen 
                               22.06.04 
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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 12.08.04 kl. 19.30 i nr. 90. 
Afbud fra: Helge og Kasper 

 
Ad 1 Godkendelse af sidste referat  
 I pkt 7: mål står ud for nr. 25 – 27 – 29 – 31. Hans skriver om dette i klummen 
 
Ad 2 Foreningens økonomi: 
 Regnskab er OK – budgettet holder 
 Hans: Særskilt kontering til 1) gartner og 2) almindelig vedligeholdelse 

  
Ad 3 Fællesarealer: 

- Kontrakt med gartner: løse fliser er endnu ikke repareret 
Er udbuddet specifikt nok? Står det tydeligt i kontrakten, hvad tilbuddet indebærer? 
Helge påpeger mangler ved græsslåning. 
Hans og Morten skal holde møde med gartner - Helge skal med 

- Benyttelse/beskyttelse: 
Den nye grill har allerede løse grillstænger – skal rengøres efter brug og behandles 
ordentligt 
Mange unge mennesker her weekendaftener. De skal have tilhørsforhold for at kunne 
bruge lysthus + grillpladsen til fest. Hans skriver i klummen 

- Enkeltprojekter:  
Høje træer ved fællesantennen må fældes af beboer i nr. 78, der er generet: Han 
bortfjerner træet til brænde 

- Beplantningsudvalg/ haveudvalg:  
Hans vil gerne nedsætte dette. Opfordring til at melde sig 

- Spørgsmål til udvalget: hvad er fællesareal og hvad er privat? 
   
Ad 4 Nyhedsbrev:
 Disposition udleveres. Åbent-hus arrangement 25.09 i stedet for arbejdsweekend 
 Festudvalget vil arrangere dette med tilmelding 
 
Ad 5 Carporte/ parkering 

Bent har udmålt arealet, og Dennis og Bent har udformet ny kontrakt: 
Indkalde til nyt møde og undersøge, hvor beboernes carporte er placeret. 
Skitse over mulig placering af nye carporte skal gøres færdig. 
Ny kontrakt skal forelægges hele udvalget – undersøge jura. 
Tidsplan for renovering og nyetablering snarest. 
Aftalt, at vi selv river de gamle tage af kort tid før nye lægges på – ikke fastlagt dato. 
Til nyhedsbrev; Nye interesserede i carporte må henvende sig til udvalget snarest. 

  
Ad 6 Aktivitetsliste 12.08, se denne: 
 Ved oprettelse af database: Købe domæne, ca. 150 kr./årligt. 
 Hjemmesides navn: www.favrholm.dk – er ikke startet endnu 
 Logo: Dennis har været i lokalhistorisk arkiv, fundet tegning af gården Favrholm. 
 
Evt: Dennis: 
  - Strøm til vores skur? Pris for tavle i skuret? Kunne bruges til fester. 
 Nr. 57 leverer strøm til fællesantennen – antenneudvalgets opgave. 

- Lamper på stier kan genere haven overfor: 
Foreslås afblændet, så de lyser mere nedad. Fællesindkøb? Ikke enighed om dette. 
 

 Aftalte møder: 29.09 kl.19.30 i nr. 86 – 9.11. kl. 19.30 i nr. 58  
 Julemøde 4.12 hos Hans 
 
 Mødet slut 22.20                                                           Referent Anni Risbo Jessen 
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Lørdag den 21. august kl. 13.00   
 
Kære Favrholmbeboere 
 
Så nærmer vi os den årlige beboerfest i Favrholmvænget, for børn og voksne. 
Festudvalget har lagt program for dagen i store træk, men du/I er jo selv med til at gøre 
dagen festlig. 
Festudvalget vil meget gerne have en hjælpende hånd. Så hvis du har mulighed for det, vil 
vi blive glade, hvis du vil melde dig til en af nedenstående praktiske opgaver på 
festivaldagen, og aflevere din tilmelding hos Helle i nr. 69 – senest den 14.8. 2004. 

 
Program: 
Kl. 13  Børnenes boder åbnes i det store telt på fællesarealet 
 
Kl. 15  Tryllekunstner 
 
Kl. 16 Sækkeløb for store og små 
 
Kl. 18 Fællesspisning i teltet 

 Festtale ved grundejerforeningens formand 
 Trækning af gevinstlodder – uddeling af præmier 
 Kinesisk lotteri 

    
Kl. 21 Musik og dans 
 
Alle der deltager i fællesspisningen medbringer en ret til det fælles tag selv bord samt 
stole, bord og service til eget forbrug. 
 
klip........................................................................................................................................... 
 
Navn................................................................              hus nr. .................................... 
 
Jeg /vi vil gerne give en hånd med på festivaldagen.  
 
______ Passe kaffe - kage bod    
 
______ Stå i baren en times tid    
 
______ Medbringe kage/ kaffe/ the til kaffe-kageboden  
 
______ pynte telt 
 

Venlig hilsen og på gensyn fra 
Favrholmvængets festudvalg 
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3. Formandsklumme 
 
Kære Favrholmere! 
Det 1. halve år med den nye bestyrelse er gået - og gået godt, synes jeg! Gruppen er sammensat af 
handlekraftige personer, der alle ønsker at gøre en indsats for ”Vores Vænge”. Nok kan vi have lidt 
forskellige holdninger til de enkelte sager (ja vi kan!) - men det gør jo bare dialogen mere 
interessant. Dialogen er en vigtig del af det lokale selvstyre. De ofte lange bestyrelsesmøder ender 
som regel med en fornuftig beslutning. 
 
Det der får mig til at trives i Favrholmvænget - nu på 28. år! - er først og fremmest det gode 
naboskab, de grønne omgivelser - og det funktionelle hus. Favrholmvænget er, synes jeg, et godt 
sted at bo - for unge, ældre og gamle. Sådan skal det gerne blive ved med at være. Men tingene 
kommer ikke af sig selv. Vi må huske at passe på hinanden og være lidt opmærksomme, ikke kun 
på det der sker inden for egne vægge. Er det ikke derfor at vi har valgt at bo i Favrholmvænget?  
 
Muligheden for menneskelig kontakt er stor: man kan invitere naboen ind på en kop kaffe, man kan 
sige hej til de nyindflyttede, man kan tilbyde sin hjælp med lugning af et bed, man kan passe 
naboens kat etc. De mange fælles arrangementer - Sct. Hansbål, Favrholmfestival, arbejdsweekends 
etc., er tilbud til alle om at deltage i det lokale fællesskab. Muligheden for at en sådan deltagelse 
giver en positiv oplevelse er langt større end muligheden for at blive skuffet! Prøv selv! Men man 
kan også vælge det fra. I en travl hverdag er det ikke altid at man har overskud til den slags. 
 
Carportgruppen har arbejdet flittigt i det 1. halvår. Efter sommerferien er arbejdet nu genoptaget. 
Formålet er hurtigst muligt at få sat gang i udbedringen af de eksisterende carporte (tagene), og at 
muliggøre opførelse af nye carporte til de beboere der nu ønsker dytten under tag. 
 
Festudvalget er i fuld gang med at forberede årets store begivenhed - Favrholmfestivalen den 21. 
august! Mød op! Festudvalget er også i gang med at forberede et åbent hus-arrangement den 25. 
september. Det skal nok blive spændende! Dels kan du få se hvilke fliser din nabo har valgt i 
badeværelset og hvordan et nyt køkken (eller et originalt!) kan se ud, dels kan du få en god snak! 
 
Som du måske har set, har vi flyttet fodboldbanen til foden af Oles Knold. Her er der bedst plads til 
denne aktivitet. Husk, at banen skal vende øst-vest - så minimeres risikoen for at bolden ryger ned i 
en lagkage i en af de omkringliggende haver. Det kan du jo (som voksen) gøre din unge knolde-
sparker opmærksom på. Måske har du også set at vi har fået en grill ved lysthuset. Brug den mens 
det endnu er sommer! Læs andetsteds i brevet hvordan benyttelse hænger sammen med beskyttelse.  
 
De store fællesarealer sluger en stor del af foreningens budget - og bestyrelsens opmærksomhed. 
For at sætte yderligere fokus på dette område - og for om muligt at holde udgifterne nede - vil jeg 
tage initiativ til at vi får nedsat en ”havegruppe”, - en sådan har vi haft før. Er du interesseret? Så 
hører jeg gerne fra dig! Gruppen kan bl.a. få til opgave at undersøge mulighederne for oprensning af 
søen og at udarbejde en langtidsplan for de grønne områder.  
 
Når så alt er skåret til, trimmet, nusset, nymalet, optimeret og anlagt i rette vinkler, når børnene har 
holdt op med at smide slikpapir, når hundene ikke skider hvor de ikke må skide, når de unge har 
holdt op med at larme, når vognparken står pænt parkeret i de velholdte carporte og når der er lys i 
alle lygter - hva´ så? 
 
Hvad med en svensk aften med Bellman-sange eller en tyrkisk - med mavedans?        
   
Hans Eklund, formand 
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4. Velkomstpakke 
I det omfang bestyrelsen får kendskab til nye husejere, vil vi byde velkommen og udlevere en 
velkomstpakke til orientering, indeholdende: 
 

• Det sidste nyhedsbrev 
• Vedtægter for vores forening 
• Deklarationer på området + kort 
•  Information om tidspunkter for faste arrangementer 
• Navne på bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer (hvor der er hjælp at hente) 
• Oversigt over redskaber osv. som kan lånes i vores skur 
• Kontrakt mellem grundejerforeningen og carportejerne (når den er klar) 

  
Er der andre, der har brug for en ”pakke”, er de velkomne til at henvende sig hos formand Hans. 
 
 
5. Åbent Hus-arrangement 25.09.04 
Har man lyst til at se andre måder at bo på end ens egen eller vil man åbne sit hjem for andre til 
inspiration, kan man melde sig hos festudvalget. 
Det sker 25.09.  Nærmere information følger 
 
 
6. Carporte 
Er der flere, der er interesserede i at bygge ny carport (en pr. hus), skal man henvende sig hos 
bestyrelsen, da byggeplanerne er langt fremme. 
Reparationerne af tagene starter her i efteråret i den aftalte rækkefølge 
 
 
7. Ny grill + lån af trailere 
Grundejerforeningen har købt en grill som er placeret på området ved lysthuset. Grillen er lænket 
fast og kan derfor ikke flyttes men vendes, hvis der er behov for det. 
Det er en stor olietønde der er skåret over, forsynet med ben og en rist.  
Den er til fri afbenyttelse og bliver gjort ren af den, der har brugt den sidst. 
De fælles borde/bænke, må flyttes rundt efter behov på området, blot de bliver sat på plads igen 
efter brug. 
 
Trailere 
Måske er det muligt at låne naboens påhængsvogn, i stedet for at købe en selv, da trailere fylder på 
parkeringspladserne. Der arbejdes på at oprette trailerparkering på området.  
 
 
8. Diverse 
Opslagstavle er sat op på gavlen til skuret, hvor alle kan sætte ting til salg/køb, fundet og glemt og 
hvad der ellers kan komme på tale. 
Affaldsstativ købt af kommunen og sat op ved skuret. Vi betaler for at få det tømt, idet det er den 
eneste måde vi lovligt kan komme af med hundelortene. 
 
I sidste nyhedsbrev varslede vi generalforsamling i antenneforeningen. Af forskellige grunde blev 
den ikke afholdt. Når den bliver afholdt, mød op og deltag. Foreningen mangler en formand.  
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OBS! 
Det er ved at være tid, til at kontrollere lyset på huset, så vores stier kan blive lyst op. Husk at lyset 
på facaden er for vi andres skyld. Når du er i gang, så se lige på lampen ved din dør virker. 
Jo mere lys ved dit hus, jo mindre tyveri af cykler, knallerter, barnevogne, løbehjul osv. samt 
hærværk. 
 
Hvordan ser det ud med buske og træer ved din sti? Kan naboen og posten komme forbi uden at 
blive generet af dem? Også når det har regnet? 
 
Navnelisten over bestyrelsesmedlemmer og andre udvalg + oversigt over redskaber til udlån 
vedlægges kun efter hver generalforsamling. Liste og oversigt indgår i velkomstpakken og kan 
læses på opslagstavlen. Endvidere kan materialet udleveres ved henvendelse til bestyrelsen. 

Bestyrelsen 
                                                             
 
 
 
Næste nyhedsbrev vil blive udsendt i november måned, på mail til dem, der har ønsket dette (43 
huse). Er der flere, der vil opgive mailadresse og have dette sendt på mail, må de henvende sig. 
til Helge: hmw3400@yahoo.dk eller Anni: a.r.je@mail.dk. 
  
 
Brevet er redigeret af Helge fra nr. 3 og Anni fra nr. 90. 
. 
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Der har igen været larm/uorden i Salpetermosen. Torsdag den 5. august om aftenen mødtes ca. 20 unge fra 8. 
klasserne på Byskolen ved vores lysthus og klatrestativ. Da de havde muntret sig et stykke tid, henvendte jeg 
mig til dem og spurgte, hvem der var værten. Det var der ikke nogen der var, idet ingen af dem boede i 
Favrholmvænget. 
 
Der var dog en som boede i Kildedalen, men som ikke ønskede at træde frem. Jeg gjorde dem bekendt med, 
at Favrholmvænget er privat område og at de skulle forlade stedet. Det gjorde de og efterlod flasker, 
plastikposer og papir, som gartneren kunne rydde op. 
  
De fortsatte herefter til børnehaven Stoppestedet, hvor de aftalte at de skulle mødes igen fredag. 
Fredag aften var der samlet ca. 25 unge på Stoppestedets legeplads medbringende div. drikkevarer. 
Af frygt for hærværk og smadrede flasker blev politiet tilkaldt, som mødte frem med bl.a. hunde.  
 
De unge mennesker blev vist ud af børnehaven og drev ned gennem Kildedalen og Favrholmvænget, hvor de 
blev fulgt ud over Olsens marker og videre op på Roskildevej. Herefter var flokken mere eller mindre spredt, 
hvorfor der ved midnats tid igen var stille og roligt i Favrholmvænget.  
 
Jeg vil hermed slå et slag for, at vi alle deltager i at værne om vores område, bl.a. ved at henvende os til de, 
der er her. Hvis der er flere samlet, må der vel være en iblandt, som bor her og dermed er vært. Hvis de 
opfører sig som du ønsker, de skal gøre i dit hjem, sker der ikke noget ved, at de er på området. 
 
Hvis vi vender det blinde øje til og lader stå til, vil området forvandles til de unges forlystelsessted, med 
deraf knuste flasker, affald, råben og skrigen og hærværk på området. Der er kun en til at betale for 
oprydning. Kontingentet skal så sættes væsentligt op, så gartneren kan holde området pænt og rent, som vi 
alle sætter pris på. 
 
Endnu en opfordring til at samle ispapir, slikposer o.l. op fra børnene, flasker og cigaretpakker fra de voksne 
og lorte fra hunde og katte. 
  
Vi har nu 4 affaldsstativer, så det burde være muligt at holde området rent. 
 
      Helge 
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