
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

  

Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2010 i nr. 63 

 

1. Godkendelse af referat fra den 3. november 2009 

Referatet godkendt. 

 

2. Økonomi og regnskab 
Aktuelle regninger og posteringer gennemgået. 5 husstande har ikke betalt vejfonden, 3.000 kr., 10 

har ikke betalt 2. halvår af kontingent, hvilket formentlig skyldes de ændrede betalingsformer.  

Ansvarlig: MA 

 

3. Opfølgning af hængepartier 

Der bør sættes en beløbsramme, når bestyrelsen tager beslutning, der omfatter økonomi.   

Der bør være en tovholder ved de enkelte sager. Tovholderen er ansvarlig for handlingsplan (med 

deadline) og fremlægger status ved bestyrelsesmøderne. 

Ansvarlige: DP og HM 

 

4. Plastik/pap/avis/flaskecontainer 

Der er konstateret overfyldning af containerne, hvilket giver rod ved siden af containerne, idet 

beboerne lægger/kaster affaldet ved siden af containerne. Der bør gøres opmærksom på dette i 

nyhedsbrevet.  

Ansvarlige: DP og HM 

 

5. Carporte 

Der er indkommet en klage over huller i tage på carporte. Carportudvalget er ansvarlig over for 

vedligeholdelse af carportene; carportenes tilstand bør gennemgås. Carportudvalget kontaktes. 

Ansvarlig: DK 

 

6. Gartner/snerydning 

I skrivende stund er snerydningen ok.  

Forslag: Snerydningsregler på hjemmesiden. 

(Note: der har efter b-mødet været en debat bestyrelsesmedlemmer imellem, og sagen tages op ved 

næste bestyrelsesmøde) 

Ansvarlig: HMW 

 

7. Volleybanen – klatretræ – tingsted 

Skovskolen er kontaktet, men har ikke svaret på henvendelsen. Kontaktes igen. 

Klatretræet skal anbringes på volleybanen tidligt forår 2010. Når træet er skaffet og planen lagt, så 

skal der skaffes godkendt faldgrus, som lægges på volleybanen. 

Legepladsudvalget kontaktes mhp betaling af klatretræet og underlag. Beløbsramme: ca. kr. 15.000 

i alt (eg/bøg). 

Ansvarlig: HM 

 

8. Hjemmesiden - nyhedsbrevet Mosebryg – mailadresser 



Mailadresser er nu snart samlet ind. Kun ganske få huse har ingen mail eller er ikke interesseret. De 

sidste mailadresser samles ind snarest, herunder uddeles nyhedsbrev med slip med opfordring til at 

være med på maillisten. HM indsamler de sidste og koordinerer maillisten.  

Nyhedsbrev for januar-februar (udkommer medio februar): Information om generalforsamlingen. 

Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges program for generalforsamlingen samt forslag til 

indbydelse til beboerne. Der blev vedtaget en beløbsramme på 20 kr. for 2 stk. smørrebrød og en øl 

eller vand; beløbet lægger beboerne ved generalforsamlingen. Der opfordres til at medbringe kage, 

hvis man lyst og tid. 

 På hjemmesiden skal der et indlæg om lån af fællesting samt lånebog vedr. møbler. 

Ansvarlige: HM og DP 

 

9. Pedel/gårdmand til området 

Der skal identificeres en række ting, som måske kunne klares af nogle beboere. Der undersøges, 

hvordan man evt. kan yde et vederlag til disse beboere.  

Ansvarlig: MS 

 

10.  Forsikringer 

Tilbud fremlagt og diskuteret. Sagen går videre, indtil der endelig kan afklares, hvilket tilbud og 

hvilke områder, der skal forsikres overhovedet. De gamle policer skal fremskaffes (HM) 

Ansvarlig: DK  

 

11. Fliser/asfalt 

Der er store huller rundt omkring – de bliver til stadighed større. 

Forskellige tilbud overvejes. B.O. spørges om relevante udbydere. Beløbsramme: kr. 25.000. 

Fliser: 1. del er afsluttet. 2. del igangsættes, når vejret er til det.  

Ansvarlig: MS 

 

12. Evt. 

Tingstedet: Stenene er fundet og klar til transport.  

Ansvarlig: DK 

 

3 nye affaldsstativer bestilles 

Ansvarlig: HMW 

 

Forslag: NOVO kontaktes med henblik på en rundvisning, når byggeriet på gården er færdiggjort. 

Ansvarlig: HM 

 

Bestyrelsesmøder:   

 tirsdag den 9.2 10 kl. 19.30 (!) i nr. 58 (Dennis)  

 mandag den 22. februar kl. 19 i nr. 3 (Helge) 

 

Ref.. HM den 1.2.10 

 

 

 


