Virum Haveby
Bestyrelsesmøde 18. juni 2019
Referat
1. Christian blev valgt som referent
2. Referatet fra sidst blev godkendt
3. Fra kasseren
Der er to, der mangler at betale kontingent. De modtager rykkerskrivelser inden længe. Der
er i øvrigt rekordmange, der har betalt på nuværende tidspunkt ift tidligere år. Der er
ingen skyldnere fra tidligere år.
Foreningens kassebeholdningen er pæn. Det skyldes bl.a. at glatførebekæmpelsen har
været begrænset i den forløbne vintersæson
Vi er med i glatførebekæmpelse, kloakrengøring og 2xfejning årligt i fælles abonnement
med nabo-grundejerforeningerne.
Der er tegnet ansvarsforsikring for arealerne så bestyrelsen er dækket hvis der sker noget
på foreningens arealer. Også hvis nogle rejser sag mod bestyrelsen.
Kloaker er ikke dækket af den enkelte grundejers forsikringer. Det er noget man kan
tilkøbe. Søren undersøger hos kommunen og hos Forsikring&Pension.
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Siden sidst:
Det er fortsat planen at tage det gamle, rustne tørrestativ på det østlige anlæg ned.
Ligeledes er det planen at bestille et ekstra fodboldmål til dette område
Christian opdaterer foreningens velkomstfolder
Der er intet nyt på trafikområdet. Der er hørt forlydender om, at Cowi og kommunen
kommer med et samlet forslag til trafiksanering af en større del af vores
lokalområde.
Jakob har sikret, at Christian M kan gå i mailboksen, så der er to kan sende ud til
foreningens medlemmer. Foreningens mailserver er i øvrigt blevet hacket – men det
er vurderingen, at det er en tom trussel
Mail fra beboer på Fyrrevangen: basketball-nettet er væltet. Det står ikke på vores
grund –og naboerne er flyttet til efter at det er væltet. Christian spørger naboerne –
og hvis – derefter udlejer – om vi kan sætte et nyt og mere stabilt stativ og net op.
Haveplanen – Christian planlægger æbleplantning i sensommeren. Indkalder Marie
Louise til september / primo oktober. Vi får herefter en gartner til at plante. Evt med
æblelauget som facilitatorer
Det er dobbelttjekket, at ingen tidligere bestyrelsesmedlemmer optræder på
mailinglister hos kommunen eller andre samarbejdspartnere.
Vi har indsendt ansøgning til TRYG Fonden om én hjertestarter. Jesper vil til
efteråret sende invitation til Hjerneforeningens 30 minutters

hjertestarter-undervisning (introkurset). Følges forhåbentlig op af TRYG Fondens 3
timers kursus, hvis vi får tilsagn om hjertestartere.
● Der er udsendt invitation til sommerfest den 24. august. Der er allerede tilmeldte til
både hjælp og fest.
Næste møde 26. august kl 19.30 hos Christian M

