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Dagsorden + referat fra bestyrelsesmøde  
Torsdag den 26. november 2015 kl.19.00, mødet afholdt ved Gorm (9) 

 

 
1. Orientering fra formanden.  

 
Der kan spares penge hvis man melder til kommunen at skraldespand står i skel, 
skriv mail til favrskov@favrskov.dk med renovation i emnefeltet, besparelse på 114 
DKK/år 
 
Lang tid siden sidste møde, men der har ikke været noget særligt. 
 
 

2. Privatisering af veje. 
 

Som tidligere skrevet og som man også kan læse i avisen, kommer der en 
overdragelse af vores veje fra kommunal ejerskab, til privat ejerskab. 
 
Vi har 3,1 km vej i Hagenstrupparken 
 
Gorm har været til møde med kommunen, hvor der er givet et servicetilbud omkring 
vedligehold ifbm. privatisering af veje. Dette tilbud er vurderet af bestyrelsen til 
værende alt for dyrt. Forslag er at lægge det ind under gartnerordningen, så det 
alm. vedligehold bliver ordnet på den måde. 
 
Ift. overdragelse vurderes det fornuftigt at have en uvildig person med til vurdering 
af standen af vores veje inden der laves en overdragelse, så det ikke er kommunen 
der bestemmer standen alene. 
 
 

3. EnerigMidt (priser 2016) 
 
Priser per måned. 
Grundpakke   119,- DKK (opkræves af Grundejerforeningen) 
Mellempakke  344,- DKK (hvoraf 119,- DKK opkræves af Grundejerforeningen) 
Fuldpakke   469,- DKK  (hvoraf 119,- DKK opkræves af Grundejerforeningen) 
 
Internet 20/20  199,- DKK/md (hvis der ikke bruges TV, opkræves de 119,- DKK af 
Grundejerforeningen) 

mailto:favrskov@favrskov.dk


Internet 50/50  249,- DKK/md (hvis der ikke bruges TV, opkræves de 119,- DKK af 
Grundejerforeningen) 
Se i øvrigt omdelte prisliste 
 
 

4. You See (Priser i 2016) 
 
Priser per måned. 
Grundpakke   138,49 DKK (opkræves af Grundejerforeningen 1. kvartal, da vores 
TV aftale med Energi midt først træder i kraft den 01.04.2015, herefter den fulde 
pris) 
Mellempakke 338,99 DKK (hvoraf 138,49 DKK opkræves af Grundejerforeningen i 
1. kvartal, herefter den fulde pris) 
Fuldpakke  433,94 DKK  (hvoraf 138,49 DKK opkræves af Grundejerforeningen i 
1. kvartal, herefter den fulde pris) 
 
 

5. Reetablering efter nedgravning af fibernet 
 
Der er ikke tilfredshed med det græs der er sået af entreprenøren. Gorm arbejder 
stadig med entreprenøren for at sikre en ordentlig løsning. 
 
 

6. Legepladser 2015/16 
 
Legepladserne vedligeholdes stadig af Carsten og han fortsætter med samme 
ordning i 2016. 
 
 

7. Grønne områder 
 
Det går nu godt med den nye gartner, områderne ser fornuftige ud. 
 
Allerede fra 30. januar 2017 er der risiko for, at vi selv skal stå for vintervedligehold, 
Gorm har talt med gartneren, om han ville være interesseret i at løse den opgave, 
det snakkes der videre med ham om. 
Gorm har også talt med Kenneth Rigtrup og Lars Jensen, hvad de eventuelt skal 
have pr. gang. 
Flere muligheder undersøges, så vi har en løsning klar til efteråret 2016. 
Der vil fremlægges tal på generalforsamlingen. 
 
Der skal ligeledes findes en løsning på tømning af sandfang/regnvandsbrønde. 
 

8. Hvordan går det med at få de sidste kontingentkroner i kassen/vores økonomi 
for nuværende? 
 
Økonomien ser fornuftig ud, vi kan klare udgifterne frem til næste kontingent 
indbetaling. 



 
9. Eventuelt 

 
Intet af betydning. 
 
Med venlig hilsen 
bestyrelsen 


