
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag de. 10. september 2014 kl. 19.00 i nr. 114 

Tilstede: Minna Jensen, nr. 114, Mikael Siiger nr. 63 , Ruben Olesen nr. 76, Hanne Treldal, nr. 60, Hanne 

Meldal, nr. 83.  

 

Afbud: Søren Petersen nr. 8 

 

Referent: Hanne Treldal 

 

1. Affaldsordning: Skal tiltrædes senest 1. januar 2015 og skal være afklares senest 1. december 2014. 

De indhentede muligheder drøftes. Der skal sorteres i madaffald og restaffald. 

Hillerød forsyning har foreslået, at vi etablerer 3 "affaldsøer", med affaldsbeholdere hhv til 

madrester og restaffald. 

En anden mulighed er at få nedgravet fælles affaldsbeholdere – den bør vi nok vente med da der 

måske kan komme tilskud til disse på et senere tidspunkt. 

Minna tager kontakt til forsyningen for at få afklaret diverse spørgsmål, samt forhører om, hvornår  

forsyningen kan deltage i et informationsmøde.  

 

Bestyrelsen besluttede at udsende en mail til alle beboerne indeholdende: 

� Informationer om de muligheder der foreligger lige nu og den oplyste besparelse i 

2014-kr. pr. parcel ved fælles ordning - Alle 101 huse.  

� Indkaldelse til informationsmøde med deltagelse af repræsentanter fra 

forsyningen.  

� Stemmeseddel til afstemning om valg af affaldsordning med angivelse af deadline 

og hvor den skal afleveres. (ikke bestyrelsen).  

 

2. Arbejdsdag 21. september 2014  

Legeplads rykkes for liste med opgaver (Hanne T) 

Ved øverste trappe mellem nr 2 og 8 – lille bed ved siden af trappen skal etableres. 

Fjernelse af græs og ukrudt langs brand og stamveje, stier og p-pladser 

Div. Træer fældes i skellet til Kighusbakken  

 

OBS! Næste haveaffaldsdage fra kommunen er d. 29. og 30. oktober 2014, hvor vi kan komme af 

med grenaffald. 

 

3. Nyt fra kontaktpersoner / udvalgsposter punktet er ikke nået på dette møde. 

• Dong og YouSee: Ruben Olsen  

• Fliser og Asfaltering: Ruben Olsen og Søren Petersen 

• Gartner: Minna 

• Legepladsudvalget: Hanne Treldal  

• Hjemmesideudvalgte: Hanne Meldal 

• Carportudvalget: Hanne Meldal 

• Økonomi: Mikael Siiger 



• Forsikringer: Minna 

 

4. Fællesarealet: 

Placering af Varmepumper – udsættes til næste møde. 

Beskæring/fældning af Ahorntræer langs brandvejen udsættes til næste møde. Da bestyrelsen 

ønsker en redegørelse fra ansøger om, hvilke træer der skygger i haven, hvor stort problemet er, og 

på hvilket tidspunkt af året og tidsrum af dagen det udgør et problem. 

Deklarationer og vedtægter - Referat fra ekstraordinær GF til godkendelse og underskrift – 

udsættes til næste møde 

Skilte. Tilbud indhentes – Minna tager kontakt til firma.  

 

5. Evt. 

De 2 træer som er lovet fældet ved 57 og 59 bliver fældet – Mikael er tovholder på opgaven 

Volleyballbanen: Vi får kørt jord på så der kan sås græs. 

 

 

 

 

 

 

 

 


