
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2012 kl. 19.00 i nr. 83 

 

Til stede: Helge Munk-Winther, Birgitte Høxbroe, Hanne Treldal, Mikael Siiger, Hanne Meldal 

Afbud: Mogens Sylvester 

 

1. Referat fra b-møde den 22. november 2011 er godkendt og på hjemmesiden 

 

2. Økonomi  

Ingen restancer - økonomien er i orden, bl.a. fordi der ingen snerydningsudgifter har været 

hidtil i denne vinter. 

 

3. Status: Skrivelser (inkl. hjemmesiden) til beboerne  

a) Generalforsamlingens konklusion om selvbestaltet brug af fællesarealet er 

husomdelt. Der har været 2 henvendelser på diskussionsforum, som bliver 

besvaret hurtigst muligt. 

b) Almene retningslinjer er sendt ud på nettet og på hjemmesiden. 

Ved næste bestyrelsesmøde: Deklarationen for området gennemgås. Der skal herunder 

drøftes cykeludhæng inkl. retningslinjer og udfærdiges forslag til Generalforsamlingen.  

 

4. Status: Fællesarealet generelt 

a) Renovering af trappe v. nr. 2-6: Tilbud skal fortsat behandles, men der er foreløbig 

repareret et par fliser. 

b) Træfældning langs "hovedvejene” – udsat indtil videre.  

c) Reetablering af en række fliser ved nr. 5 og 9 – er foretaget. 

d) Div. beplantning: Der er plantet hybenbuske ved overløbsbassin´et.  

e) Hækplanter ved nr. 18 er sat. 

f)  Flisegange: Udsat pga frygt for frost. Arbejdet sættes i gang, når det skønnes 

forsvarligt. Den overordnede plan følges. 

g) Oprydning efter nytårsløjerne gik godt, og grundejerforeningen har dermed sparet 

penge. 

h) Legepladser – rapport fra fagmand og ekstrabevilling (HM). Sagen går videre. 

i)      Flagstangen: Der er støbt fundament. Resten vil snarest blive etableret. 

 

5. Generalforsamlingen den 4. marts kl. 13 – 16.30 

Indledende drøftelse af dagsorden, bestyrelsens forslag samt praktiske ting i forbindelse 

med arrangementet.  

Opgaver fordelt.  

 



Der sendes dagsorden ud til beboerne senest den 18.2.2012 (ifølge vedtægterne). I god tid 

inden sendes en indkaldelse ud med tidsplan og tilmelding til frokostarrangementet kl. 12. 

Den ordinære Generalforsamling er kl. 13. 

  

6. Evt. 

Bestyrelsesmøder inden Generalforsamlingen: 

Torsdag den 9. februar kl. 19 i nr. 3 (der skal udfærdiges forslag fra bestyrelsen) 

Onsdag den 22. februar kl. 19 i nr. 83 

Torsdag den 1. marts kl. 19 i nr. 35 

 

Ref.: HM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


