Virum Haveby Bestyrelsesmøde den 03.12.19 hos Jacob
Referat
1. Valg af referent: Jesper
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
3. Kasserens status på økonomien: godkendt
4. Siden sidst - rundt om bordet og opdatering på "to-do's" fra sidste bestyrelsesmøde
a) Vedr. Kristian Mossin: fortsat syg. Vil prioriterer arbejde når han bliver
raskmeldt, hvorfor han træder ud af bestyrelsen. Foreslår indkalder
suppleant. Der sendes blomster til Kristian Mossin. (Jesper). Jacob spørger
suppleant Jens Fredborg vil indtræde.
b) AED: Pris 5.000/år for en 3 årig leasing af AED med varmeskab hos Falck.
Hvis der kan trækkes strøm fra en eksisterende installation (en af de omkring
liggende beboere), skal der opsættes en bi-måler (ca 5.000 monteret). Og
der skal betales for gravearbejde for at føre strømkabel frem til AED skabet. I
så fald kan udgiften komme ned på ca 2,5 kr/KWh. Forventet forbrug ca 150
KWh/år. Rent geografisk ligger garagerne på Fyrrevang midt mellem AED
ved NNE og AED på Uglevangen. Er det mest hensigtsmæssigt at placere
AED’en på garagerne eller ved/på lygtepælen. Der skal findes ud af
følgende: Har Falck et forslag til placering af AED (Christian / Jacob). Er
der en af beboerne i nærheden af garagerne der vil lægge el-anlæg til
opsætning af bimåler (Jesper).
c) Den seneste Virum Haveby folder er fundet. Vil blive scannet ind (Christian).
Der er brug for en opdateret liste over hvor grundejerforeningens værktøj
befinder sig (Jacob)
d) Fodbold mål: Intet nyt. (Christian)
e) Det overvejes om vores lokal plan skal gøres tidssvarende med henblik
energi effektivisering og klima tiltag (isolering af tag, vinduer og døre samt
muligheder for alternative energikilder. Desuden om der er behov for tiltag i
de grønne områder/private haver for forebyggelse
udtørring/oversvømmelse). Christian har ringet til kommunen. De vil meget
gerne hjælpe. Christian skriver mail til kommunen. Taler om at præsentere
på generalforsamling hvad kommunen foreslår. Eventuelt få en konsultent fra
Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger til at komme med et oplæg
på generalforsamlingen (Christian).
f) Dato for generalforsamling 24. Marts 2020. Kl 20. I Geelskirkesal. Christian
booker
g) Brev fra politiet om registrering af privat CCTV er reel.
h) Taler om bekymring for indbrud i vores grundejerforening. Bestyrelsen
kender til nogle tilfælde på indbrud og forsøg på sammen, men der er en
risiko for at det bliver mere i fremtiden. Hvis ikke vi kan få et foredrag på
generalforsamlingen om klima, miljø, grøn energi, så kan politiet måske
komme og fortælle om indbruds forebyggelse
5. Haveplan/æblelaug opdatering: Jacob har sendt mail til Berit vedr haveplaner. Hun
er stadig interesseret. Berit vil sammen med Christian, Marie Louise, Henriette gå
rundt og kikke på det tidligere forslag

6. Eventuelt: intet
7. Næste møde er hos Jesper: Kan ikke huske hvilken dag vi aftalte. Det passer mig
bedst d 7. eller d. 14. januar.

