
Referat af bestyrelsesmøde i Virum Haveby,  18. juni 
 
1. Valg af referent 
Joachim vælges til referent. 
 
 
2. Godkendelse af referat fra den 28. maj 
Referatet er godkendt 
 
3. Sommerfest, foreslået dato, fx. d. 25/8 (hvor Christian fra 
Æblekrogen har lovet at hjælpe til) 
Det blev diskuteret hvorvidt foreningen skal bidrage økonomisk til 
sommerfesten. Desuden blev vinsmagning, fadøl og tilmeldingsgebyr vendt. 
 
Det blev vedtaget at 

 foreningen indkøber salater og alm. tilbehør samt isbar, der finansieres af 
brugerbetaling på 50 kr. per voksen. Børn deltager gratis. 

 festudvalget planlægger en ice-breaker aktivitet. 
 festen starter kl. 18:00 d. 24. august på Uglevangens fællesareal. 
 invitationer udsendes af Marie-Louise og Christian (Uglevangen) 

 
4. Alternativt tilbud til Uglevangen hæk-klipning v. Morten og Joachim 
Morten har talt med gartner. Prisen er 100 kr. meteren for rodfræsning. Den 
unge gartner er ikke vendt tilbage. 
 
Morten bestiller gartner til klipning, rodfræsning og bortkørsel af affald på 
bagsiden af hækken. 
 
 
5. Garager og problemer med ulovlige udlejninger og dårlig afvanding) 
v. ML og Charlotte 
Risten/kloakken er stoppet. Der dannes sø ved udkørslen. Indkørslen er for smal 
til arbejdskøretøjer, der kører ind over og derved ødelægger fortovet. 
 
Foreningen retter henvendelse til udlejer med henblik på at sætte en sten der 
afgrænser tilkørslen og afhjælpe problemer med ødelagt fortov. Morten og 
Charlotte tager kontakten 
 
6. Kort info om Skt. Hans 
Der er pt. afbrændingsforbud i LTK. Foreningen opfordrer til at folk mødes og 
ønsker god midsommer trods afbrændingsforbuddet. 
 
7. Økonomi (herunder afklaring om evt. restance til snerydning 
Indtægter: 
38 har betalt kontingent for 2018. Der er fortsat frist på 14 dage for resterende 
husstande. Opfølgninger på kontingent omdeles til postkasser til venlig 
påmindelse til medlemmer der ikke er online. 
 



1.000 kr. indkommet i gebyr fra ejendomsmægler. 
 
Udgifter: 
12.000 kr. er betalt til gartner, 4.600 kr. betalt til lokaleleje, 1.400 kr. til  
bestyrelsesmøder, 5.000 kr. til forsikring. 
 
Søren afventer svar fra LTK, mht. evt. restance til snerydning 
 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Afholdes 13. august hos Morten. Foreløbig agenda: Haveplaner, sommerfest og 
input fra grundejer. 
 
9. Evt 
 Christian har talt med forsikringsoplysningen, der oplyste at ansvaret for 
vandforsyning ligger er delt mellem ejerne. 
 
Fyrrevang ensrettes sydgående ved Bredesvinget. Privat kontakter Morten med 
henblik på at afhjælpe problemer med trafik ulovlig trafik fra Teknikkerbyen til 
Bredevej. Bestyrelsen stiller med 1-2 repræsentanter til mødet. (Charlotte og 
Christian) 
 
Input fra grundejer behandles næste møde 
 


