Virum Havebys Grundejerforening

Referat
Bestyrelsesmøde i Virum Havebys Grundejerforening
d. 17. maj 2015 kl. 20.00
Hos Joachim

Dagsordenpunkt

Beslutning

Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Godkendt

Opfølgning på punkter fra sidste
bestyrelsesmøde

Ingen yderligere
opfølgning, end hvad der
diskuteres nedenfor

Kommunen og lokalplan
•

Klagesag vedr. havestue på
Uglevangen 44

Uglevang 44: Vi svarer,
når vi bliver hørt, at vi
ikke billiger bygningen og
tager klagers parti

•

Dispensationsansøgning
vedr. garage på
Bredesvinget 2

Bredesvinget 2: Vi
afventer, om kommunen
beder os om kommentarer

•

Håndværkere og
erhvervsdrivende i
garagerne på Bredesvinget

•

Nyt om farver

Garagerne:
Vi vil ikke have
erhvervsdrivende i
garagerne – vi udfærdiger
igen skrivelse til Per for at
bede om at få styr på
sagerne
Farver:
Vi kigger på Jørns
fremsendte forslag vedr.
dispensations-ansøgning
til kommunen

Grønne områder, veje og kloakker

Kloakker:
Thomas og Jesper
udfærdiger tilbud vedr. tv-

Kommentar og Ansvar

Uglevang 44:
Bestyrelsen billiger på ingen
måde, at man bygger i
modstrid med lokalplanen.
Vi forventer at blive hørt i
sagen
Bredesvinget 2: Vi afventer,
om kommunen beder os om
kommentarer – vi synes, at det
er et stort grønt område, der
vil blive fjerne, men kan godt
forstå deres behov.

•

TV-inspektion

inspektion snarest muligt
Jesper og Thomas sætter
sig sammen, og tager fat i
Christian for at få ham
med i dialog og arbejdet
med den længere strategi

Træer: Thomas har været i
dialog med plante-firmaer og
indhentet tilbud på træer
Jesper pointerer, at det er
vigtigt, at vi får kigget på en
samlet plan for de grønne
områder.
Thomas nævner mulighed for
at lave træningsfaciliteter.

Arrangementer
•
•

Vinsmagning
Sommerfest

Økonomi og administration
•

Opfølgning på regnskab og
ny revisor

•

Kontingentbetalinger

•

Diverse administrativt, fx
ejendomsmægler,
bankoplysninger, etc.

Eva tager fat i kommunen
for at finde ud af, hvordan
vi kommer videre med
trafikregulering på
Bredesvinget

Trafikregulering på
Bredesvinget: her er meget
trafik, herunder ulovlig
gennemkørsel. Det vil vi
gerne gøre noget ved

Sommerfest dato 12.
august

Vi vil gerne lægge sommerfest
og vinsmagning sammen med
henblik på at tiltrække flere
gæster

Jørn afklarer med IrmaPeter, om det er muligt at
lave en vinsmagning d.
12. august

Der sendes
kontingentopkrævninger
ud på et senere tidspunkt

Der skal vælges ny revisor til
næste generalforsamling.
Der er ikke sendt kontingentopkrævninger ud, en række
har stadig ikke betalt, men
likviditeten er så god, at det
ikke er strengt nødvendigt.
Der har været en del
ejendomsmæglerhenvendelser, som er
håndteret.

Jørn indgiver manglende
bankoplysninger til
Danske Bank

Vi mangler at indgive
opdaterede oplysninger til
Danske Bank

Kommunikation, herunder
hjemmeside, brochure, etc.

Birgitte opdaterer
hjemmesiden
gennemgående med
nyheder omkring
kontingentopkrævning,
bestyrelsesmedlemmer,
etc.

Hjemmesiden trænger generelt
til opdatering.

Eventuelt

Birgitte skriver på hj-side
Eva skriver på FB

Vi holder ligesom sidste år
børnevenlige Sankt hans fester
på de to fællesområder.

Næste møde

Tirsdag d. 9. august kl. 20
hos Birgitte
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