
FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING 

  

Referat af bestyrelsesmøde den 25.marts 2010 i nr.3 
 
Til stede: Alle: Helge Munk-Winther, Per Veng, Mogens Sylvester, Dorrit Plantener, Hanne 
Meldal, Mikael Siiger, B.O. Jørgensen (alle). 
 
1. Godkendelse af referat fra den 9. februar 2010 og 22. februar 2010 
Referaterne godkendt. 
 
2. Konstituering af bestyrelse 
 
Formand Helge Munk-Winther (valgt på GF 2010) 
Næstformand Hanne Meldal 
Kasserer, suppleant Mikael Siiger, udvalgsmedlem (kasserer), økonomiudvalget 
Medlem Mogens Sylvester 
Medlem Dorrit Plantener 
Suppleant Per Veng 
Medlem  B. O. Jørgensen, udvalgsmedlem, økonomiudvalget. 
 
De enkelte poster blev drøftet i forhold til opgaver og kompetencer.  
 
Da regnskabet er en tiltagende omfattende opgave beslutter bestyrelsen, at der skal være et 
økonomiudvalg bestående af to personer, der deles om opgaven. Mikael Siiger er formelt kasserer 
og B.O. Jørgensen er udvalgsmedlem.  
 
Kassereren kan ifølge vedtægterne (§ 12) hæve på foreningens konti ved underskrift af formanden 
eller ved formandens forfald af næstformanden. For at lette arbejdsgangen ønsker bestyrelsen, at 
også det andet medlem af økonomiudvalget får underskriftskompetence. Bestyrelsen vil således 
formelt give B.O. Jørgensen fuldmagt til at kunne underskrive, når der skal hæves på foreningens 
konti, sådan at det er muligt for de to medlemmer af økonomiudvalget at udføre 
regnskabsopgaverne. Det undersøges juridisk, om det kan lade sig gøre. 
 
Udvalgene har kompetence til at bruge det anviste beløb uden at ansøge om de enkelte poster. 
 
Den officielle adresse for foreningen er formandens adresse, eventuelt også næstformandens.  
 
3. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 
 
Referatet blev gennemgået og godkendes endeligt, når det har været sendt til gennemsyn hos 
medlemmerne og der ikke er yderligere rettelser.  
 
4. Uddelegering af opgaver og kontaktområder til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 
Per Veng: 
Projektoversigt: Kontinuerlig opdatering af igangværende projekter samt beskrivelse af mål, delmål 
mm..  



(Igangværende projekter p.t.:  

• Asfaltering  

• Træ ved nr. 20 

• Tingsted 

• Klatretræ 

• Beboerønsker om overtagelse af jord på udvalgte steder, som ikke har værdi for fællesskabet) 

Hjemmesiden. Webmasterfunktionene. Kontakt til hjemmesideudvalget. 
Gartneren: Kontrol med udførelse af opgaverne på arealerne, herunder snerydning mm.. 
Kontakt til carportudvalget (medlem). 
 
Mikael Siiger: 
Gartner, anlægsarbejde. Forhandlinger, kravsspecifikationer.  
Medlem af økonomiudvalget, kassererfunktionen.  
 
Dorrit Plantener: 
Kommunikation: Nyhedsbrev, referater mm.  
Kontakt til arealudvalget (medlem). 
 
Hanne Meldal: 
Kommunikation: Nyhedsbrev, referater mm.  
Kontakt til myndigheder og relevante grundejerforeninger. 
 
Mogens Sylvester: 
Kontakt til TDC/You See 
 
Helge Munk-Winther: 
Kontakt til myndigheder og relevante grundejerforeninger. 
 
B.O. Jørgensen: 
Kontakt til forskellige leverandører og lokale kontakter. 
 
5. Eventuelt 
Der blev drøftet følgende. Sagerne skal behandles ved de kommende møder. 
 
Asfaltering: P-pladserne har lidt under frosten i vinter, og der skal handles hurtigt. Igangværende 
tilbud undersøges, for det er vigtigt, at renoveringen sker inden for de næste tre-fire uger. Ellers skal 
det først ske til oktober/november, når der atter kommer kulde i jorden. 
Brandvejene er hårdt belastet af slid og skal have helt ny asfaltbelægning. – de kan ikke tåle de 
tunge køretøjer, som kommer kørende, når beboere skal have renoveret deres huse eller haver.  
Nøglerne til bomme ved stikveje udleveres ikke til dette formål, hverken til Kildedalen eller 
Favrholmvængets beboere. 
 
Trailere: Henvendelse fra en beboer om generende placering af trailer. Der henvises til referat fra 
Generalforsamlingen under beretningen. HM udfærdiger svarskrivelse til beboeren. 
 
Træ ved nr. 20: Beboerhenvendelse. MS har tilbudt at fælde træet, og det effektueres i nær fremtid. 
 
Beboerhenvendelse vedrørende gartnertilbud: Henvendelse til formanden. Formidles af HM.  
 



12 træer skal beskæres. Der indhentes tilbud.  
 
Bestyrelsesmøder inden sommerferien: 
 
Onsdag den 14. april kl. 19.00 hos BO. i nr. 55.  
Tirsdag den 18. maj kl. 19 hos Hanne i nr. 83  
 
Torsdag den 17. juni kl. 18 hos BO i nr. 55.  
 
  
Ref.: HM 
 

 

 


