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Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 
 
 
1. Referater fra bestyrelsesmøder  30.09, 9.11. og 11.01.05 
  
2. Generalforsamling 16.03.05 kl. 19.30 
 
3. Formandsklumme  
 
4. Hjemmeside 
 
5. Carporte: Kontrakter - møde 
 
6: Legepladsrapport 
 
7. Fra området  
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Referat af bestyrelsesmøde torsdag 30.09.04 kl.19.30 i nr. 26 
 

 Alle til stede  
 
Ad 1 Godkendelse af sidste referat 
 Godkendt 
 
Ad 2 Økonomi og regnskab: 
 Ingen restancer 
 Overvejelser om at spare op til ny beplantning/nyanlæg 
 Financiering skal bringes op på generalforsamling. 
 
Ad 3 Fællesarealer + gartner:

 - Kontraktmøde 27.09, hvor vi giver udtryk for at vi ikke er helt tilfredse. 
Gartner: Vi har fået, hvad vi har bedt om. 
Fast punkt ved møder: Vi kommunikerer, hvad vi synes om hans arbejde 
Der er 3 måneders opsigelse på kontrakten , der løber til 8.03.05 
Vi fortsætter endnu et år. 
Hans skriver brev til gartneren med præcisering af opgaverne 
 - Kloakrensning checkes 
 - Klage over bed ved nr.33 
 

Ad 4 Carporte, nye og gamle 
Der er udarbejdet opdateret kort over carporte, med placering af gamle og kommende 
med  5 bogstavgrupper og tilhørende nummerering. Dette fremlægges på mødet. 
Carportudvalget har stemt dørklokker og ¼ var positive overfor at hjælpe med at rive 
de gamle tage af  lørdag 23.10, evt. start 22.10, da tømreren kommer 25.10 
Seddel ud om hvad der skal laves og evt. hvad man skal have med 23.10. 
44 tage skiftes nu 
Allan Svendsen + søn var 20.000 kr. billigere end de andre med udskiftning 
 - Forhøre om pris på nye carporte hos Allan Svendsen 
Udføres i Jumboplader, der er tykkere end almindelige plader og med 10 års garanti 
Priseks.: 59.000 kr. + moms for 40 tage 
Der betales frokost og øl fra carportkontoen til de fremmødte. 
Kommer der kun få, får de, der kommer, kompensation for arbejdet. 
Stor ros til carportudvalget 
- Skilte til området generelt + til carportene (område A-E) 
- Parkeringspladserne er fællesareal   

  
 

Ad 5 Udmatrikulering: 
Kasper har holdt møde med Ulrik, som kontakter kommunen om jordstykket bag den 
sidste række grunde op mod stien. 
Skal have oplyst: om det berører fællesarealet ?– hvad er holdningen? – er det muligt? 
– skal det vedtages ved en generalforsamling?  
  
 

Ad 6 El i skur 
Dennis oplyser: NESA skal have 23.000 kr. for målertavle + gruppetavle og 10.000 
kr. for investeringsbidrag 
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Til antennen: endnu dyrere – Vi afventer   
  
Ad 7 Fliseopretning:
 Vi har en liste over de værste steder, hvor vandet samler sig 
 Hans kontakter 2 firmaer om tilbud ( LK-anlæg og evt. P.Brehm) 
  

  
Ad 8 Evaluering af festival og åbent hus:

- Festival: Helge:For få fra egen forening om eftermiddagen, for få initiativer 
- Flere aktiviteter, også for voksne uden børn. 
- Måske flere – og nye - medlemmer til festudvalget 
Bestyrelsen vil tage kontakt til de forskellige udvalg 
Flot indsats fra festudvalget til åbent hus – årligt tilbagevendende begivenhed? 

  
Ad 9 Næste nyhedsbrev:
 Nyhedsbrev i december inden jul –kaldes Mosebryg Nyhedsbrev. 
 Skal opfordre til debat, så det ikke kun er os, der skriver 

 
Ad 10 Aktivitetsliste:
 Hjemmeside: www.faurholm.dk er brugt. 
 Vi enes til sidst om: www.favrholmvaenget.dk 
 Hvem etablerer den? Skal vel meddeles i næste nyhedsbrev 

 - Fælleshus: Udarbejde spiseligt koncept til næste generalforsamling og præsentere 
det 

  
 

Ad 11 Eventuelt:
- Der har været placeret container i overløbsbassin – Hvem ved noget? 
- Der hældes affald fra Kildedalen ned i mosen!  

Hans kontakter formanden fra Kildedalen 
- Lys på husene – Helge skriver en slip til personlig henvendelse 
- Beplantning, der ”hænger ud” 
- Hans har kontaktet firma om 2 skilte til stamveje 
- Velkomstbreve til 8 huse er aktuelle. Bestyrelsen afleverer 
- Legepladssikkerhed? Anni vil spørge uddannet legeplads-sikkerhedskonsulent, 

om han vil gennemgå legepladserne her. 
- Brændeovne/ sikkerhed. Skal stå i nyhedsbrev 

 
Mødet slut kl.23.00 
 
Næste møde 9.11 kl.19.30 i nr.86 – julemøde 4.12 hos Hans kl.13?  

  
Referent  Anni Risbo Jessen 
                               17.10.04 
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Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 09.11.04 kl. 19.30 i nr. 86. 
 
Alle til stede 
 
Ad 1 Godkendelse af sidste referat  
 Godkendt. 
 Bemærkning fra formanden:  

Nyhedsbrevets navn: Nyhedsbrevet Mosebryg -  skal rettes til næste gang 
 
Ad 2 Økonomi og regnskab: 

- Der er ikke budgetteret med udgifter til nyhedsbrev 
- Forslag fra Morten: Nedlæg girokonto; den er for dyr og unødvendig. Vedtages 
- Store gartnerudgifter på legepladsarealer. Sluger næsten hele kontoen , så der ikke 

er penge til vedligeholdelse og nyanskaffelser af legeting. 
- Klipning af kanter ved legepladser må være fælles arealvedligeholdelse, så 

legepladskontoen bruges til sand og redskaber/reparationer 
- Legepladskonto: 15.000 kr. 4.000 kr. til sand og 11.000 kr. til redskaber/rep.? 

  
  

Ad 3 Gartneraftale, bilag mailet ud til alle 
 Er kontrakten OK? 

Vi skal udarbejde mere detaljeret udkast til kontrakt næste gang, Manse i nr. 4 vil 
gerne bidrage 

   
Ad 4 Carportprojekt 

a) Eksisterende carporte 
Tagreparationerne har varet længe. Tomgangsarbejde? 
De er nummererede nu 
b) Nye carporte 
Hvornår starter de? 
Kommunen skal søges for hver carport. 
Carportudvalget skal præsentere udbuddet for bestyrelsen inden start og bestyrelsen 
skal beslutte placeringen  
De nye ejere indkaldes snarest til møde 
Der er indhentet pristilbud og tidsfrister skal angives 
Kort over carportnumre og placering udleveres og gennemgås 

  
Ad 5 Nøgler til P-vogtere ved brandveje 

Hans: Nr. 53 har givet udtryk for et ønske om at købe en privat nøgle til 
brandbommene, da han åbenbart ofte har brug for at køre helt hen til sin have 
Bestyrelsen mener, at der skal være helt specielle grunde hertil, så som invaliditet. 
Vi afslår grundet brandhensyn, da brandvejene principielt skal være frie hele tiden. 
  

Ad 6 Hjemmeside: 
 Hans har indhentet tilbud hos prof. web-designer, pris 8500,00 + moms 
 Vi vil selv prøve og Bent starter beskedent. 

 Et web-hotel, hvor man selv leverer pc Vil kontakte relevante kilder 
 Mål: Start inden jul 
 
Ad 7 Legepladssikkerhed:
 Anni har kontaktet konsulent Helge Gräs og indhenter tilbud på check og kort rapport 
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Ad 8 Havemøbler i lysthus

Nogle unge herude er utilfredse med, at møblerne er i lysthuset, som så ikke kan 
benyttes. Møblerne kan ikke klare at stå ude om vinteren. Kan de være i skuret? 

 I dagene efter mødet oplyses det, at sæsonen for lysthuset er forbi. 
 
Ad 9 Nyhedsbrevet Mosebryg.

Aftalt udsendt inden jul, men vi venter til efter nytår, så vi kan få oplysninger om 
www med. 
Hans uddeler velkomstpakken til nye beboere til bestyrelsen. Flot arbejde 

 
Ad 10 Julefrokost

4.12 kl. 13? Bent og Anni spørger, om det kan ændres til aften kl 18 og det aftales at 
der skal nedsættes et festudvalg: Helge, Dennis og Anni 

. 
 
Ad 11 Sidste nyt fra Helge
  - Trappefejning – er det med i gartnerudbuddet? 
  Det er ikke pinnet ud; gøres til næste gang 

- Parabol ved nr. 6 er anbragt i modstrid med deklaration  De nye beboere skal have 
velkomstpakke og deklarationen må understreges. 

- Gamle tagplader skal være fjernet om senest 1 uge 
- Hækkene bliver højere og højere, så husnumrene ikke kan ses. De skal klippes 

længere ned. 
 
Ad 12 Evt.

Oplæg til fælleshus til generalforsamlingen. Dennis vil undersøge lånemuligheder og 
økonomi. Anni har de gamle tegninger. 
 
Aktivitetsliste gennemgås 
 
 

Nye møder: 10.01.05 kl.19 i nr. 3 – 21.02.05  kl.19 i nr. 58  - 10.03.05 kl.19 i nr.90 
Generalforsamling 16.03.05 møde kl.18.30 i Frederiksborghallen ( Helge booker lokale) 
 
 Mødet slut 22.55                                                           Referent  Anni Risbo Jessen 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 11.01.05  kl. 19.30 i nr. 3. 

 
Afbud fra Dennis 
 
Ad 1 Godkendelse af sidste referat  
 Godkendt. 

  
Ad 2 Økonomi og regnskab: 

Budgettet er fulgt 
Gartnerregning på 158.000 kr. – budgetteret 160.000 kr. 

 

 5



Ad 3  Generalforsamling
 Holdes 16.03.05 kl.19.30 i Frederiksborghallen. Bestyrelsen møder noget før. 

Lokalet er booket. Det er nødvendigt med whiteboard, overhead projector og 
computer til PowerPoint – lånes af hallen? 
Indkomne skriftlige forslag udsendes senest 2 dage før 16.03 til alle 
Første varsel om GF i nyhedsbrevet nr.3, der udsendes snarest 

   Forslag til dirigent. Bestyrelsen har et par emner at spørge 
Indkaldelse skal være klar weekenden 28.02. Helge laver udkast til næste møde 
Alle kan sende forslag til dagsorden til Hans 
Hans og Morten holder økonomimøde, om kontingentforhøjelse er nødvendig 

 På valg: Morten, Kasper og Anni (suppleant) 
 
Ad 4 Carportprojekt 

c) Eksisterende carporte 
23 carporte mangler at få nye tage. Vi regner med at det bliver færdigt i indeværende 
år 
Skal carportejerne betale for tag på skuret? Det må være alles regning 
d) Nye carporte 
Det haster med at få igangsat initiativer, så de beboere, der nu i lang tid har ventet på 
at få en carport, kan få deres ønske opfyldt. Der indkaldes hurtigst muligt til møde 
med de nye carportejere (14-18 stk)  - inden GF 
Planlagt møde i carportudvalget 8.02 
 

Ad 5 Legepladsrapport 
Der er udarbejdet legepladsrapport efter gennemgang af området sammen med 
uddannet legepladsinspektør og legepladsudvalget har fået materiale at arbejde videre 
med. 
Vi skal bl.a. lufte faldunderlaget under gyngerne med havefræser 
 

Ad 6 Adgang via brandvej
 Principielt er det kun bestyrelsen, der har nøgler til udlån 
 
Ad 7 Hjemmeside: 
 Hjemmesiden er en realitet. Vi har nu webadressen: 

www.favrholmvaenget.dk, hvor man foreløbigt kan se kort over området og navne på 
bestyrelsens medlemmer. 
Det er meningen, at referater, nyhedsbreve, årskalender, budget/regnskaber, love og 
vedtægter, deklarationer, kommunens parkeringsvedtægter o.s.v. skal lægges på 
hjemmesiden, så man kan læse efter behov.  

 
Ad 8 Firmabiler på parkeringspladserne 

Tiltagende problem med firmabiler, der holder fast på vores p-pladser, da det kniber 
med pladserne. 
Principielt er der afsat 2 pladser pr. husstand, men der skal helst også være plads til 
gæster, håndværkere o.l. 

 
Ad 9 Parabolantenner 

Er ikke tilladt på husene, jf. deklaration for området. Kommunen er påtaleberettiget. 
Ejere med synlige paraboler gøres af bestyrelsen venligst opmærksomme på, at 
parabolerne skal nedtages, alternativt at kommunen skal ansøges om dispensation. 

 Hans kontakter antenneforeningen om tidspunkt for GF for denne. 
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Skal den være underudvalg under bestyrelsen? 
Alternativer til antennen? Kabelnet? Trådløst? 

 
Ad 10 Fælleshus 

Kontakt til kommunen, om man kan få dispensation i det hele taget til opførelse af 
fælleshus. Den øvrige bestyrelse anmodes om at fremkomme med gode ideer til 
Dennis og Anni, senest på næste møde 
Dennis og Anni skal præsentere en ”vision om brugen af fælleshuset” på næste møde 
 

 
Ad 11 Nyhedsbrev 

Referat ud senest 16.01 og nyhedsbrevet trykkes hos CopyConsult og sendes ud 
weekenden efter 
Indhold af nyhedsbrev gennemgås og vedtages 

  
Ad 12 Aktivitetsliste gennemgås 
 
 
Ad 13 Evt. 
 Gartner forespørger om beskæring. Skal kontakte Hans 

Favrholmvænget er i henhold til ny affaldsfolder omfattet af kommunens storskralds – 
og flisordning  med 2x2 årlige afhentninger. 
Hvordan fungerer dette i praksis?  Vi må have en ordning, der kan bruges. 
Hans kontakter kommunen 

 Beplantningsudvalg? Flere medlemmer vil blive søgt rekrutteret på GF 
 
 

Nye møder:– 21.02.05  kl.19 i nr. 58  - 10.03.05 kl.19 i nr.90 
Generalforsamling 16.03.05 møde kl.18.30 (bestyrelsen) i Frederiksborghallen) 
 
 Mødet slut 23.10                                                           Referent:  Anni Risbo Jessen 
 
 
 
2. Generalforsamling 
 1. varsel om generalforsamlingen 16.03.05 kl. 19.30 i Frederiksborghallen. 

Regelret dagsorden udsendes senest 14 dage før mødet. 
 
3.  Formandsklumme  
 Kære Favrholmere! 
Tiden er gået, og vi med den - vi er nu ca. ½ år fra min forrige klumme. Der ude - i den store verden 
- er der i perioden sket forfærdelige ting, ting der gør, at man bliver ekstra glad for familie, hus og 
hjem her i Vænget - i vores lille verden. Problemer, der ved første øjekast kan se store ud, er måske 
i virkeligheden ret små og til at leve med - set i det store perspektiv.  
 
I skrivende stund er der 8 uger til G-dag – Generalforsamling - den 16. marts! I dette nyhedsbrev får 
du en første påmindelse om dette. Så kan du jo i god tid forberede nogle forslag, overveje om du har 
lyst til at kaste dig ud i valgkamp om en plads i bestyrelsen, eller om du vil deltage i et af de mange 
udvalg - fx i et nyt beplantningsudvalg. De store udgifter til vedligeholdelse af vores fællesareal 
kræver - synes jeg - særlig opmærksomhed i form af et selvstændigt udvalg. 
 

 7



Hvad er der så sket i Vænget i sidste halvdel af 2004? Bl.a. en rigtig god festival og et fantastisk 
godt ”åbent hus” arrangement. Stor tak til Festudvalget! Succeser skal man kun gentage hvis man 
tør - næste ”åbent hus” kan du allerede nu prikke ind i din kalender - søndag den 25. september. 
 
Carportudvalget har holdt en arbejdsweekend der fik folk til at strømme ud af hulerne. De gamle 
tagplader på carportene blev rask hevet ned. Tak til alle for den store indsats! Resterende tage bliver 
formentlig ordnet i år. Til dem der længe har udtrykt ønske om at få en ny carport: Vi har desværre 
ikke haft kræfter til at få sat tilstrækkeligt skub i dette. Jeg har dog en forventning om, at vi senest 
på generalforsamlingen har godt nyt om dette. Kontrakt med carportejere og regler for nyopførelse 
af carporte er i hvert fald på plads! 
 
En velkomstpakke er udleveret til nytilkomne husejere. Pakken består af grundejerforeningens 
vedtægter, vedtægter for antenneforeningen, carportkontrakt, deklaration, navne & adresser på 
medlemmer af bestyrelse og udvalg, oplysninger om faste arrangementer, kort over bebyggelsen, 1 
eks af Nyhedsbrevet Mosebryg samt diverse andre oplysninger, fx om hvilke redskaber som findes 
til udlån i vores skur. Har du brug for en velkomstpakke er du velkommen til at kontakte mig - også 
selv om du er en gammel mosegris! 
 
I øvrigt vil de fleste af disse oplysninger blive lagt ind på vores hjemmeside - yes, du læste rigtig! 
Klik ind på www.favrholmvaenget.dk og se hvor langt vi er nået. 
 
I november sidste år fik vi en legepladsinspektør til at gennemgå vores legepladser med henblik på 
en kontrol af sikkerheden. Baggrunden for dette var, at der på landsplan sker mange ulykker på 
legepladser. Vi vil gerne forebygge uheld i det omfang sådanne kan henføres til legepladsernes 
udstyr og indretning 
 
Hvad skal vi så mere i 2005? Det hverken kan eller skal afsløres i denne klumme. Mød op på 
generalforsamlingen og deltag i debatten! Måske bliver der lejlighed til at snakke om en eller anden 
form for partnerskab med antenneforeningen, måske skal vi diskutere en affaldsordning, måske skal 
vi - igen - drøfte fælleshus? Og hvad med kontingentet?           
 
 
Hans Eklund 
formand 
 
 
 
4. Hjemmeside  
 Klik ind på www.favrholmvaenget.dk og se den  spæde start 

Det er meningen, at referater, nyhedsbreve, årskalender, budget/regnskaber, love og 
vedtægter, deklarationer, kommunens parkeringsvedtægter o.s.v. skal lægges på 
hjemmesiden, så man kan læse efter behov.  

 
 
5. Carporte  
 Carportudvalgets indlæg: 
Det p.t. siddende udvalg blev samlet i foråret 2004, og på trods af alle vores forskelligheder, er det 
blevet en produktiv forsamling. Den længe ventede tagrenovation blev skudt i gang i oktober, og 
anden etape forventes afsluttet medio 2005. Til orientering brugte de fremmødte kun 4-5 timer inkl. 
frokost på at pille de gamle plader af og rense spærene. Ikke meget taget i betragtning af at vi 
sparede rigtig meget på at gøre det selv. Stor tak til alle de fremmødte på arbejdsdagen. 
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Grunden til at alle tage ikke blev skiftet på en gang, er at carportkontoen ikke kunne bære mere en 
ca. 2/3 i første omgang. Efter næste carportindbetaling er der til resten.  
Udvalget håber på lige så stor opbakning både næste gang, og ved andre fremtidige 
vedligeholdelsesprojekter. Til orientering er carportene nu nummererede, og skulle nogle undres 
over systemet, er det sådan bygget op at hver P-plads har fået et bogstav begyndende fra 1´ste 
stamvej tættest på Salpetermosevej døbt med A, næstnærmest B o.s.v. Derefter fortløbende numre 
for hver plads. Alle pladser er nummererede også de ubebyggede, hvorfor der måske er huller 
enkelte steder.  
De beboere der ønsker, og efterhånden længe har ønsket en carport, skulle gerne opleve at de ikke 
er langt fra at få deres ønske opfyldt. Mulige fremtidige placeringer, tegninger, materialeoversigt 
samt kontakten til tømrer og kommunen er efterhånden på plads.   
Som alle nok har bemærket blev en ny carportkontrakt uddelt sammen med info om sidste 
arbejdsdag. Enkelte var tvivlende m.h.t. de regler m.v. der fremgik af den. Det skal dog herfra 
bemærkes at den eneste væsentlige ændring der som sådan er lavet, er at vi fremover, som vedtaget 
på sidste generalforsamling, må foretage vedligeholdelse selv, og ikke er bundet af den gamle regel 
om at det skal være et firma der står for det. Ellers er den bare kogt sammen med de allerede 
eksisterende regler, for at skabe bedre overblik, og en mere tidssvarende ordlyd.  
Carportudvalget har i skrivende stund kun fået ca. halvdelen af de underskrevne kontrakter retur, og 
vil hermed opfordre dem der måtte mangle til at få den afleveret. Når alle kontrakterne er i hus, vil 
en kopi udleveres til carportejerne. 
 
 
 
6. Legepladsrapport: 
  er udarbejdet efter gennemgang af området med en sagkyndig legepladsinspektør, 

som gav legepladsudvalget grundlag for forbedringer og øget sikkerhed for vore børn 
 
 
 
7. Fra området 
. 
 
 
 

                                                    
 
2004 bød bl.a. på 2 indbrud her i Favrholmvænget. Begge gange er man klatret over hegnet, brudt et 
vindue op og gennemrodet huset godt og grundigt og gået ud af døren.  
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Det sidste indbrud blev begået i december mdr., hvor ejeren af huset, der er på vej op i byen, hilser 
på tyvene på stien tæt ved huset. Tyvene, der havde hvide handsker med dupper på,  så ned i 
fliserne for ikke at blive genkendt. Et par timer efter, da ejeren kom hjem, havde der været indbrud. 
 
Jeg er rimelig sikker på, at en af de ældre beboer i Favrholmvænget, har været udsat for et forsøg på  
tricktyveri. 
Personen  blev lokket ud på parkeringspladsen, under påskud af, at der var sprunget et kanonslag 
under en af bilerne. Da personen kom tilbage til huset, stod der en anden dreng uden for døren til 
huset. Han turde formentlig ikke gå ind, da der i bryggerset stod en hund og gøede. Adspurgt 
forklarede han, at han ventede på nogen !!!. 
 
Jeg vil endnu engang opfordre alle til at henvende sig til de personer, der går rundt i kvarteret og 
ikke ”ligner” nogen vi kender. Spørg dem om der er noget vi kan hjælpe dem med. Evt. følg dem 
lidt på vej. Skriv registreringsnummeret ned, hvis de er i bil. Gør det gerne synligt, så de får en 
fornemmelse af, at vi holder øje med dem.  
Sørg for at lyset uden på dit hus virker, træer og buske på stien er beskåret, så det ikke umiddelbart 
er muligt at skjule sig. 
 
 

Jo mere lys og mindre skjul,  
jo færre indbrud og hærværk  

hos dig og din nabo. 
 

 
Hvis du vil vide mere om sikring af dit hus, så søg på www.politi.dk, hvor der er link til 
kriminalpræventiv råd. Her er der gode oplysninger om bl.a. dobbelt låse på døren, sikring af 
vinduer o.s.v.  
 
 
      Helge nr. 3. 
 
 
 
 
Nyhedsbrevet er sat sammen af Helge i nr. 3 og Anni i nr. 90 
Er der flere, der vil have nyhedsbrevet på mail eller har kommentarer/indlæg, bedes I 
maile til Anni:,  
e-mail: a.r.je@mail.dk og snart kan det jo ses på vores hjemmeside 
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