
Onsdag d. 19. sept. 2018. 
 
Til stede: Christian, Morten og Charlotte. 
Fraværende: Marie Lousie, Søren og Joachim. 
Referent: Charlotte 
 
 
1: Godkendelse af referat fra august 

Der forelå ikke referat fra sidste møde. 
 
2: Vintervedligehold og renholdelse af fælles/privatveje 

Vi venter på resultatet af mødet mellem Søren og de andre foreninger, omkring vintervedlige-
holdelse og renholdelse af vores fælles/privatveje. Søren har allerede nu talt med entrepre-
nør. Vi har et godt sammenligningsgrundlag. 

 
3: Ophør af kommunale aftaler 

Kommunen har en del rod med deres arkiver (er først ved at digitalisere aftalerne vedr. vin-
tervedligehold og renhold af fælles/privatveje) Men ud fra regninger kan man se, at vi indgik 
aftale omkring vintervedligehold og renhold i henholdsvis 2006 og 2017. Vedr. vejvedligehold: 
Vi har ingen aftale med Kommunen. 
Prisen pr. husstand for vejvedligehold vil fremover blive betalt gennem den enkelte husstands 
ejendomsskat. 
 

4: Reetablering af brandsti ved Uglemosen 
Morten er overordnet set tilfreds. Taler med gartneren om afskårne grene, der ligger i hæk-
ken, men generelt ser det fint ud. Det aftalte er blevet udført. 

 
5: Gartner 

Morten indhenter et nyt tilbud på den ”ordinære” vedligeholdelse af ”de grønne områder”. 
 
6: Projekt 

God idé at begynde med at plante 5-6 æbletræer. Morten snakker med gartner, dels for at 
høre om pladsforhold og placering, dels for at få indblik i forskellige sorter af æbler. Er der 
nogle ideer – så kom med dem. Kolbøttestativer: vi afventer svar fra Joachim. Med i have-
plan: plantning af træ på det vestlige område. Vi har besluttet at plante en ”almindelig røn” – 
et træ, der vil berige med fugleliv, blomster om foråret og bær om efteråret. Muligvis sup-
pleret med amerikansk blåbær – der vil berige med bær og meget smukke efterårsfarver. 

 
7: Fælles arbejdsdag 

Vi afventer med nærmere planlægning af fælles arbejdsdag i forbindelse med ”de grønne 
områder” til næste møde. Arbejdsdag: lørdag d. 10. november. Opgaver: æbletræer, røn 
………….? Morten planlægger. 

 
8: Trafikforholdene omkring Lindevangsområdet 

Arbejdsgruppen (Charlotte) nedsat tidligere af kommunen er blevet nedlagt. Begrundelse: Et 
stort antal borgere har (efter deadline) henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i 
betragtning i deltagelse i arbejdsgruppen. En ny arbejdsgruppe vil blive dannet torsdag d. 20. 
sept. på rådhuset, hvor der afholdes møde for alle interesserede. Deltagerne vælges blandt 
de fremmødte – ikke nødvendigvis en repræsentativ arbejdsgruppe for Virum Haveby bebyg-
gelsen. Bestyrelsen er ikke repræsenteret på mødet. 

 



9: Projekt: Lad os sammen nul-stille dit regnskab 
Regnskaber for årene 2016/17 og statusopgørelse for d. 12.09.18 er udarbejdet. Ydermere er 
udarbejdet bilag for kontingentregnskaber, oversigter, sammenlægninger, indbetalinger pr. 
husstand og konklusioner. Vi skylder 5.600,00 kr. og har et tilgodehavende på 27.300,00 kr. 
Husstande, der er involveret, informeres via husomdelt skrivelse. 

 Det har været et meget langt og sejt træk, som vi håber, nu er ved at være ved sin endelige 
afslutning.  

 
10: Facebook 

Der er delte meninger. 
 
1) Facebook er et udmærket medie for kommunikation blandt beboerne. Men, bestyrelsen 

skal ignorere stikpiller – vi skal ikke forklare og forsvare vores beslutninger og handlinger 
på Facebook. Beboer, der er utilfredse må enten skrive til bestyrelsen eller foreslå en 
diskussion på næste generalforsamling. Bestyrelsen kan anvende Facebook til meddel-
else om beskeder o.lign. på vores hjemmeside. 
 

2) Facebook er en platform for kommunikation og diskussion, som bestyrelsen bør benytte 
sig af. 

 
11: Evt. 

Forslag fra Christian: Et møde med ét eneste punkt: Lokalplanen og bestyrelsen – hvordan 
forholder vi os til lokalplanen, hvordan arbejder vi med lokalplanen, hvordan forholder vi os 
til henvendelser omkring lokalplanen fra andre beboer………….. 
 
Vi finder en dato for afholdelse d. 10. oktober 2018. 

 
 
Næste møde: onsdag d. 10. oktober 2018 hos Charlotte. 
  


