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REFERAT 

Bestyrelsesmøde 14. juni 2017 
 
Tilstede: Hanne Treldal, Henrik Jørgensen, Mikael Siiger, Elizabeth Stieper 
Tofte og Tenna Fischer Bech 
Afbud: Lene Helweg 
Referent: Tenna Fischer Bech 

 
1. Info vedr. bestyrelsen 
Jesper Bavnhøj har meddelt, at han pt. ønsker at være en ikke-
deltagende suppleant. Såfremt der bliver behov for hans hjælp, kan han 
kaldes ind.  
 
2. Gartner 
Bestyrelsen gennemgik området. Der har været adskillige klager fra 
beboere vedr. gartnerens arbejde. Gartneren kom ikke og fejede som 
aftalt. Der aftales møde med gartneren snarest, hvor diverse 
problemstillinger samt projekter på arealet skal drøftes. Der bestilles 
fjernelse af ukrudt langs kanter. 
 
Gartner kommer på dagsordenen igen til næste bestyrelsesmøde. 
 
3. Tilbud fra YouSee 
Bestyrelsen er ikke interesseret i at binde sig på ny til YouSee givet de 
betingelser, der står i tilbuddet. 
 
4. Aftale med børnehave 
Bestyrelsen har udarbejdet ordensregler for institutioner, der måtte 
henvende sig. Se bilag. Bestyrelsen har p.t. ikke modtaget nogen 
henvendelser. 
 
5. Udkast til arbejdsnotat/kommissorium til trailerudvalg 
Pkt. udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
6. Ulovligt cykeludhæng 
Bestyrelsen har flere gange henvendt sig til grundejer med et  
cykeludhæng, som ikke er opført efter retningslinjerne. Bestyrelsen 
sender nu en skrivelse om, at cykeludhænget skal tages ned. 
 
7. Hæk til nabo 
Bestyrelsen har svaret på henvendelse, men har ikke hørt videre. 
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8. Belægning 
Der laves aftale om besigtigelse med firmaer. 
 
9. Fodboldmål 
Bestyrelsen har indhentet tilbud på nye fodboldmål, da de eksisterende 
er i dårlig stand og farlige. Bestyrelsen accepterede det ene tilbud. 
 
10. Skilte 
Der indkøbes ny antigrafittifolie til de to oversigtsskilte. Indhentning af 
tilbud på ny skiltning til hele området er i proces. 
 
12. Hjertestarter 
Pkt. udsat til næste møde. 
 
13. Evt. 
 
 
Venlig hilsen 
Favrholmvængets Grundejerforening 
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Ordensregler for institutioner på legepladsen i 
Grundejerforeningen Favrholmvænget 
 

 
Disse regler er gældende for nedenstående institution, som 
har henvendt sig til bestyrelsen og fået særlig tilladelse til at 
benytte arealet: 
 
[Institutionens navn + adresse] 
 
• Ophold på legepladsen er på eget ansvar 

• Ophold skal ske i tidsrummet kl. 9:00-15:00 og være af 

max to timers varighed. Frekvens én gang ugentligt. 

• Brug af åben ild og/eller grill er strengt forbudt 

• Der må ikke efterlades affald eller cigaretskodder på 

området 

• Af hensyn til legepladsens naboer bedes man vise hensyn 

mht. støj og adfærd 

• Grundejerforeningen har til en hver tid ret til at ændre og 

opsige aftalen og ordensreglerne med pågældende 

institution. 

 
Venlig hilsen 
Favrholmvængets Grundejerforening 
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