
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING  
Dagsorden til bestyrelsesmøde Tirsdag 29 november 2016 kl. 19.00 i nr. 100 
 
Tilstede: Elisabeth, Hanne, John og Mikael 
Afbud:  
Referent: Hanne 
 

1. Arealudvalg 

 Der er indhentet tilbud fra 3 forskellige gartnere vedr. fældning og 
vedligeholdelse af diverse træer i arealet. Der var dog kun indkommet 2 
skriftlige tilbud som blev gennemgået. 
Der blev truffet beslutning om dele af det ene tilbud. Vi skal afklare detaljerne 
i bestyrelsen og iværksætte  
Skal der fremadrettet være et bestemt beløb i kontingentet som bliver lagt til 
vedligehold af arealet? Tages evt op på næste generalforsamling.  

 
 

2. Asfalt brandvej/sti mod mosen 

 Vi beser på torsdag kl 15.30 
 

3. Forsikringer  

 Vi har skiftet forsikringsselskab, fra Tryg forsikring til Danske forsikring. Vi har fået 
etableret  arbejdsskade forsikring, ansvarsforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring.  

 

4. Gartner – Jord i hullet fra Kildedalen og fejning 

 Gartner vil gerne stå for vask af indkast til affaldscontainere 

 Gartner vil gerne fast stå for tømning af affaldsspande.  

 Vi inviterer gartneren til et dialogmøde rundt i området i det nye år.  

 Der bliver fejet i området i den næste tid. 
 

5. Affald – vask af container og indkast samt bestilling af poser? 

 Vi arbejder videre på en aftale om vask og service af containere. 

 Der skal ikke bestilles poser på nuværende tidspunkt.  

 Vi låser containerne igen i år til nytår i tidsrummet den 31/12 kl 16 – 1/1 kl 08 
 

Evt. 

 YouSee – Ved genetablering til foreningens net er det beboerne selv som skal betale for 
oprettelsen.   

 Mødedatoer til 2017 – 10/1-2017 kl 19 i nr 100 

 Efterladte stykker træ på stamvej 1 –  

 Til næste møde se på om der skal asfalteres p-pladser til næste år. 

 PSO- afgiften er fjernet – det kan give billigere strøm og dermed vores huse mere 
attraktive.  



 

 
 


