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Bestyrelsesarbejdet i det forgangne år har været præget af at der skulle gøres store investeringer i 

foreningen.  

Første store projekt var at få asfalteret brandvej og sti omkring den store legeplads. Der blev 

indhentet tilbud og valgt en løsning som var mest egnet i forhold til vores undergrund.  

Der skulle etableres ny stor legeplads som kom på plads i juni måned.  

Hjemmesideudvalget fik bevilliget penge til en ny hjemmeside.  

Der skulle vælges og etableres en ny affaldsordning. Det var et stort forarbejde som lå til grund for 

at der kunne afholdes en ekstraordinær GF for at vi kunne vedtage en fremtidig affaldsordning. 

Mange dialoger med Hillerød forsyning og advokat. Efter ekstraordinær GF kunne arbejdes videre 

med indhentning af tilbud fra 3 forskellige leverandører, for at kunne træffe det endelige valg af 

leverandør til vores fælles affaldsordning.  

Overskudsjord forventes bortskaffet når vejret bliver bedre 

Der blev først sent på året nedsat arealudvalget som besluttet på GF 2015. Den sene opstart har 

betydet at det ikke kan forventes at udvalgets arbejde er færdigt og udvalget vil arbejde videre til 

de er færdige.  

I slutningen af november kom en ændring i sammensætning i bestyrelsen efter at formanden 

valgte at trække sig.  

I løbet af året er der arbejdet med indhentning af tilbud på nye skilte til foreningen. Sidst på året 

blev det besluttet at vente med denne investering for at være økonomisk ansvarlig, da der kunne 

være ekstra udgifter i forbindelse med etablering af affaldsordningen.  

Der er blevet afholdt 2 arbejdsdage i løbet af året, hvor diverse opgaver på legeplads og 

fællesareal er blevet udført. 

Flagudvalget opfordrer flere til at benytte muligheden for at få flaget til at vejre – og gerne med 

en uges varsel. Det vil være rart hvis der var flere i udvalget. / Minna Jensen 

Legepladsudvalget Fra starten af året skulle der indsamles tilbud på ny stor legeplads da den 

gamle ikke levede op til sikkerhedskravene. Efter godkendelse i bestyrelsen blev der bestilt 



legeplads som blev sat op i juni måned. På arbejdsdag i efteråret fik den nu næst nyeste legeplads 

olie og blev efterspændt / Jesper Stilbo 

Carport udvalget: Carportene er i fin stand: Tagene og bemaling er stadig relativt nye og er i 

orden. 

I det forløbne år har udvalget sørget for: 

 Faskinen ved C er blevet større og mere effektiv 

 De sidste carporte er blevet forsynet med aluprofiler 

 Der er foretaget småreparationer af huller i tagplader 

 Tagrenderne er renset for blade, bær, smågrene m.v. i oktober måned 

     Carsten Møller & Jørn Meldal 

Carsten ønsker at træde ud af udvalget og der ønskes nye kræfter i carportudvalget.   

Affaldsudvalg: Skifter navn til Renovationsudvalg. Der ønskes 1-2 personer mere i udvalget som 

kan være behjælpelig med at holde opsyn med containere, låse ved behov/problemer, samt tage 

kontakt til Joca ved behov / John Persson 

Arealudvalg: Kommer med en kort mundtlig beretning til generalforsamlingen 

Hjemmeside udvalget: har brugt den seneste tid på at undersøge muligheder og priser for en ny 

hjemmeside, som både skal henvende sig til beboerne i Favrholmvænget og til potentielle købere 

som inspirationsværktøj. Hjemmesideudvalget har fundet en billig og nem løsning hos Bricksite og 

har arbejdet på opsætning af indhold til præsentation for foreningen i 2016. Med den nye 

hjemmeside får vi:  

* Tidssvarende og attraktivt design  
* Responsive design (mobilvenlig hjemmeside, som tilpasser sig skærmens størrelse på alle mobile 
enheder) – og dermed højere ranking på Google. 
* Liv og flere billeder  
* Kontaktformular, så brugere kan skrive til bestyrelse og udvalg direkte fra hjemmesiden  
* Muligheder for at udnytte dynamik fra de sociale medier  
* En attraktiv side for potentielle købere, som sælger området godt  
* Brugervenlig brugergrænseflade og administration 
     Webmaster Tenna Fischer Bech  
     Favrholm.site@gmail.com  
 

 

Bestyrelsen, den 25.februar 2016 

Hanne Treldal, formand 


