
Referat af bestyrelsesmøde 06.09.05  kl.19.30 i nr. 86 
 

Afbud fra Jørgen 
Ad 1 Godkendelse af referat 

Forslag til fornyelse af deklaration fra Dennis på til næste møde 
  

Ad 2 Økonomi og regnskab 
Morten har mailet til alle. 
Der er indkøbt ny affaldsbeholder som erstatning for den forsvundne. Forsikringen 
dækker ikke. Den nye må boltes eller støbes fast. Forskellige muligheder diskuteres 
 

Ad 3 Affaldsordning
Der har været 2 henvendelser fra beboere om manglende ordning for 
Favrholmvænget. 
Bestyrelsen har besluttet, at gammel affaldsordning genetableres 
Skal der være 2 eller 3 depoter, hvor man kan stille affald kort tid før kommunen 
afhenter det? 2 ved brandveje og 1 ved lille legeplads ved 1. stamvej? 
Arealudvalg skal involveres – Dennis og Anni kontakter arealudvalg – Hans 
ringer til kommunen 
  

Ad 4 Klager  
 - Over fodboldmål: En beboer tæt på fodboldbanen klager over larm fra banen og 
bolde i haven + støj fra store børn, der bruger gyngerne. Fodboldmålet er flyttet 
tilbage, hvor det skal stå – har været forkert placeret. 
 - Der er sat ild til svellearrangement. Det skal fjernes/saves op 
 - Lysthuset: bruges af unge mennesker, der ikke bor her. De bliver ofte jaget væk 
 

Ad 5 Arealudvalg: 
Arealudvalget indkaldes til separat møde med 2-3 medlemmer fra bestyrelsen, f.eks. 
1.10 til rundtur inden næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen bør fastsætte regler for alle 
arealer; arealudvalget skal lave oplæg/ forslag 

 
Ad 6 Maling af skur

Helge, Dennis og Jan (der ejer carport, der støder op til skuret) vil male, til dunken 
er tom  

  
Ad 7 Avisbud 

Jørgen ville skrive brev til buddet personligt. Buddet både ses og høres mindre, så det 
er blevet bedre, enten Jørgen har skrevet eller ej – er ikke til stede 

 
Ad 8 Festival 
 For få mennesker til festen 
 Nyt festudvalg – hvem er med nu? 

De skal indkaldes til møde, så vi ved, hvem de er. 
Åbent hus i september ser ikke ud til at blive til noget  
 

Ad 9 Aktivitetsliste  
 Gennemgås, se denne 



 
Ad 10 Evt.: 

- Hække er faldet sammen ifølge gartneren 
- Møde med arealudvalg 1.10 kl.14 / rundtur på arealet. Dennis mailer til udvalget 
- På en uge indbrud i et hus samt 3 biler på P-pladserne 
- Campingvogne: Endnu en gang har her holdt en campingvogn siden juni måned! 
Hans taler med ejeren 
 
Næste møde 4.10.05 kl.19.30 i nr. 58  
 

Mødet slut kl. 22.00    Referent Anni Risbo Jessen 
  
 

 


