
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2011 i nr. 55 

 
Til stede: Helge Munk-Winther, Mogens Sylvester, Hanne Meldal, Mikael Siiger, B.O. Jørgensen, 
Hanne Treldal, Birgitte Høxbroe. 
 
Bestyrelsen præsenterede sig. De nye medlemmer blev orienteret om praktiske ting.  
 

 
Dagsorden: 
 
l.       Godkendelse af referat fra b-møde den 9. februar 2011 
Referatet godkendt. 
 
2.      Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen den 13. marts 2011 
Referatet godkendt 
 
3.      Konstituering af bestyrelsen 
B.O. Jørgensen: Kasserer 
Hanne Meldal: Næstformand 
Mogens Sylvester: Bestyrelsesmedlem 
Birgitte Hoexbroe: Bestyrelsesmedlem 
Hanne Treldal: Suppleant 
Mikael Siiger: Suppleant og kasserer 
 
4.      Uddelegering af opgaver / arbejdsområder 
Forsikringsforhold (Hanne M)  
DONG og You See (Mogens) 
Kontaktperson til hjemmesideudvalget (Helge) 
Kontaktperson til legepladsudvalget (Hanne M) 
Kontaktperson til carportudvalget (Hanne T) 
Kontaktperson til arealudvalget (Birgitte) 
Kontaktperson til festudvalget (Birgitte) 
 
5.      Mødekalender 2011 
Tirsdag den 10. maj kl. 19 i nr. 3 (vi mødes ud for nr. 55) 
Torsdag den 16. juni kl. 19 i nr. 83 
Onsdag den 10. august kl. 19 i nr. 35 
 
6.     Økonomi og regnskab 
Justering af konti blev foreslået, således at der kan opnås eventuelt afkast af midlerne. 
Forhandlinger indledes med henblik på tilbud.  
Bevægelser og regninger siden sidst gennemgået  
 
 
 
 



 
7.     Henvendelse fra beboere 
Henvendelse vedrørende ønsket stirenovering ved 79-87. Stien er besigtiget og ikke defineret som 
farlig. Beboeren er orienteret. 
 
  Henvendelse vedrørende institutioners brug af legepladser. Sagen blev diskuteret. Bestyrelsen har 
– også efter diskussionen på hjemmesiden - besluttet at undersøge sagen i kommunalt regi med 
henblik på faste retningslinjer.  
 
8.    Arbejdsdag den 8. maj 2011 
Der sendes en indbydelse rundt via mailen. Der er bevilget op til 5000 kr. til buske til bassin´et, 
hvor kommunen har fældet alle buske og træer.  
 
9.   Gartner/fliser.  
Der er kommet tilbud fra tre gartnere. Der arbejdes videre med en prioritering og efterfølgende 
beslutning.  
Fliser: Der gennemføres en ny runde i forhold til prioriteringen.  
Asfalt: Der indhentes p.t. tilbud, som vurderes mhp kontrakt.  
 
10. Evt. 

• Der blev stillet spørgsmål om vedtægternes bestemmelser om at ”De enkelte husejere har 
pligt til at holde bede og græsarealer omkring deres parcel langs gangstier”. Der er mange 
forhaver, der er i dårlig stand og fremstår rodede. 

 

• Punkt på næste dagsorden: Referatet fra generalforsamlingen gennemgås med henblik på at 
igangsætte de initiativer, der er nævnt. 
 

• Punkt på næste dagsorden: Beskæring og styning af træer. 
 
 
Ref. HM 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


