
Referat af bestyrelsesmøde 26.09. 2007 kl. 19.30 i nr. 90 
Alle til stede 

 
 

Ad 1 Godkendelse af referat fra 4.07 og 14.08  

 Referat fra ekstramødet 4.07.07: Godkendt 

 Referat fra 14.08: En enkelt rettelse, ellers godkendt 

 

Ad 2 Økonomi og regnskab 

 Der er en ekstraregning fra gartneren på 6 m3 sand, der skal skiftes! 

 Hvad er der indeholdt i gartnerkontrakten? Den skal specificeres nøjere. 

 Det er kun bestyrelsen, der må lave aftaler med gartneren. 

 Legepladsudvalget: har 15.000 kr./ år, som de må disponere over til almindelig 

 vedligeholdelse af eksisterende legepladser og materiel. 

 Arealudvalget ønsker en lignende ordning. Det vil også være muligt, men bestyrelsen 

 ønsker fortsat at forhåndsgodkende en langsigtet plan for arbejdet, før det afsatte 

 beløb kan betragtes som en rammebevilling, arealudvalget kan arbejde indenfor.  

 Der er indkøbt og betalt maling til de sidste carporte 

 

Ad 3 Antenne 

 Vi har fået et delregnskab fra Poul Erik for 2007 udleveret 

 Hvor er de gamle kontrakter?  

 Morten har betalt 47.000 + 13.000 + 13.000 kr. Canal digital har 6 måneders 

 opsigelse. 

 Morten laver endeligt regnskab 

 Bent og Dennis har sammen udarbejdet en redegørelse for forløbet, efter at det 

 endelige svar fra FDA´s juridiske konsulent Lars Knudsen er fremkommet (efter 

 mange rykkere). 

 Efter en god og lang debat opnåede vi konsensus om at sætte arbejdet i gang, idet: 

 Fusionen er lovlig og Kabel TV er lovligt vedtaget. 

 Samtidig har vi fået afklaret, at alle medlemmer af Antenneforeningen skal bidrage til 

 ombygning, drift og vedligehold af anlægget, mens tilslutning til at modtage signaler 

 er frivilligt 

 Vi etablerer derfor nu Kabel TV på baggrund af det foreliggende og forbereder 

 tilpasning af grundejerforeningens vedtægter efter FDA´s anbefaling til behandling på 

 næste GF. 

 Bent og Dennis vil udforme sedler med skriftlig information til alle beboere om 

 tilmelding, som skal uddeles snarest, og når disse kommer retur, kontaktes TDC for 

 aftale/kontrakt. 

 Nærmere redegørelse for sagsforløbet vil komme til at ligge på 

 www.favrholmvaenget.dk 

 

Ad 4 Evt 

- Nyhedsbrev? Der er ikke andet end antennenyt og det bliver sendt rundt til alle på 

 papir med bindende tilmelding snarest  

- Skolesti? Lene har kontaktet Bente Petterson, skolebestyrelsesformand på 

Byskolen. Skolebestyrelsen har ikke selv fået henvendelser fra forældre om den 



mangelfulde skolesti, men hun forventer, at de gerne vil bakke op om et videre 

forløb 

- Jørgen vil i samme anledning kontakte formand for teknisk udvalg – Marianne 

Løvdal 

- Julefrokost for bestyrelsen? 24.11 kl. 18 hos Jørgen i nr. 82.  

- Festudvalg: Jørgen, Morten og Anni  

  

         Referent: Anni  Risbo Jessen

  


