
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Referat til bestyrelsesmøde Onsdag 13. juni 2018 kl. 19.00-21.30 i nr. 100 
 
Tilstede: Elisabeth, Henrik, Lene, Dorte, Christian og Hanne 
Afbud: 
Referent: Hanne 
 

1) Valg af Referent – Hanne 
 

2) Christian træder ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Tenna 
 

3) Status på udvalg: 

 Gartner – gartneren fælder 4 træer som vi har bedt ham om at fælde. De står ud mod 
Salpetermosevej og på brandvej nr 2. Gartneren sørger for bekæmpelse af bjørneklo. Oles 
knold. Der bliver klippet hæk i løbet af juni/juli måned. Der bliver sprøjtet kanter og fejet x 
2 årligt.  

 Affald – Vi er i fortsat dialog med Vestforbrænding og deres chauffør vedr skade på molok, 
som vi mener at de som tømmer er ansvarlige for. Det er de ikke helt enige i. Vi er også i 
kontinuerlig dialog og har været til møde med Hillerød forsyning vedr. dette. Vi er også i 
kontinuerlig dialog med Joca og har også holdt møde med dem vedr. skader på molokker 
og hvem som skal betale for udbedring af disse. Samt hvad man kan gøre på sigt for at 
undgå skader. Der indgås snarest en serviceaftale med Joca vedr service og rengøring. Der 
mangler et par detaljer på kontrakten. I forbindelse med mødet på Hillerød forsyning, blev 
vi informeret om, at der kommer yderligere krav til affaldssortering formentlig i løbet af 
efteråret. Derfor skal vi begynde at tænke løsningsmuligheder ind ift. placering af disse.  

 Carporte – der er ikke flere som har tilmeldt sig som formænd/carportudvalget.  Carsten, 
Minna og Jesper B har meldt sig på generalforsamlingen. Lene har indkaldt til møde 
torsdag 14/6. Kommisorie er gennemgået. 

 Hjemmeside. Christian har overtaget hjemmesiden. Og har også fået overdraget 
administration til facebook. Christian overtager denne som almindelig beboer i 
Favrholmvænget og IKKE som medlem af bestyrelsen. Facebook er IKKE bestyrelsens 
medie.  

 YouSee – intet nyt 
 Legeplads – er blevet olieret næsten færdig. Der er bestilt maling til at få malet det sidste. 

Legepladserne blev spændt efter på arbejdsdagen. Vi begynder og undersøge 
muligheder/tilbud på ny lille legeplads. Vi taler om mulighed for at tilbyde opgaven med at 
male til personer i foreningen til en fastsat pris.  

3) Evaluering af arbejdsdag og aftale næste arbejdsdag. Det var rigtig dejligt vejr. Der var 
flere nyere beboere med og en fantastisk stemning, arbejds-iver og arbejdsglæde. 
Hyggeligt at vi startede med kaffe og ”en enkelt”. Godt at der var forskellige 
arbejdsopgaver. Næste arbejdsdag bliver lørdag den 27/10 kl 9 efter samme koncept.  
 

4) Skilte – der skulle have været møde i mandags men repræsentanten blev udeblev. Der er 
aftalt nyt møde torsdag 14/6.  

 
5) GDPR i forhold til data håndtering af Bestyrelsen – Christian laver et udkast hvordan vi 
håndterer dette her i foreningen.  



6) Datoer for nye bestyrelsesmøder til efter sommeren – 22/8, 19/9, 24/10, 28/11 
 
7) Evt. – Der er kommet besked om at der ved og blive budgetteret ift ny cykelsti bag ved hallen.  
      Der er kommet høringssvar vedr. ny Favrholm. Der vil ikke blive taget hensyn til vores      
indsigelser.  
 

 


