
Referat af bestyrelsesmøde i Virum Haveby, 23. april 2018 hos Morten 

1. Valg af referent 

Christian blev valgt. 

2. Gennemgang af økonomi, inkl. plan for hvordan vi håndterer opkrævning af kontingent (v. Charlotte og 

Søren) 

Søren har fået overdraget papirer m.m. fra Jørn. 

Søren vil gennemgå alle tilfælde af manglende og for meget betalt kontingent. Herefter vil vi besøge de, der 

skylder for at forsøge at få bragt sagen i orden. Vi bliver enige om, at vi afskriver alle rykkergebyrer, der 

måtte være blevet pålagt. Manglende kontingent afskrives ikke. 

Der er etableret MobilePay – dette vil lette betaling af kontingent. 

Opkrævning for 2018 vil blive omdelt i alle postkasser primo maj. 

3.Hvordan foregår det nuværende vedligehold af vores Grønne områder, overlevering fra Jesper fra den 

tidligere bestyrelse og evt. snak med Gartner (v. Morten) 

Morten har snakket med vore gartner, Johan. Vi har en aftale om vedligehold af de grønne områder (græs, 

hække og æbletræer) der samlet beløber sig til 32.000,-. Vi fortsætter med denne aftale i år. 

Johan har givet et overslag på 12-15.000,- for at klippe hækken mod Uglevang. Dertil kommer moms og 

bortkørsel. Vi bliver enige om at indhente et alternativt tilbud på dette arbejde. 

4. Plan for de Grønne områder, hvordan griber vi det an herfra? 

Haveplanens finansiering afhænger af, at vi ikke skylder kommunen penge for snerydning i tidligere år. Vi 

ønsker at sikre, at dette holder. 

Vi snakker om at fordele udskiftning af æbletræer over flere år. Fx 9 træer i 2018. Dette igangsættes i 

efteråret. 

5. Vedligehold af hjemmeside 

Christian varetager dette. 

6. Overlevering fra den tidligere bestyrelse (overlevering fra Eva) 

Vi vil sikre, at både formand og kasserer får Nem-id med adgang til e-boks m.m. 

Joachim vil kigge på, om e-mails kan videresendes fra forenings mailbox. 

Vi bliver enige om at hæve gebyret for ejendomsmæglerskema til 1000,- 

Vi undersøger om foreningens borde kan opbevares i skuret. 

Eva har givet lov til, at gartneren fortsat i 2018 benytter hendes have til adgang til fællesområder i vest. 

Vi har en aftale med Gulv-Ole på Uglevang vedrørende camping-vogn og skur. Vi vil sikre, at denne aftale 

fortsat står ved magt. 

7. evt 

Næste møde holdes 28/5 hos Søren. 


