
Virum Haveby - bestyrelsesmøde i grundejerforeningen 
5. november 2019 hos Søren Rahbek, Æblekrogen 7 
 
 
1. Valg af referent  

● Christian Grandjean blev valgt som referent 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 

● Referatet fra sidste møde blev godkendt 

● Christian Mossin er sygemeldt – vi afventer før vi indkalder suppleant 

 

3. Kasserens status på økonomien 

● Ingen væsentlige bemærkninger 

● Der er som budgetteret plads til at råderum til at indkøbe de planlagte æbletræer til de grønne 

arealer 

● Der er også en reserve til evt brug i forbindelse med hjertestarter-projektet 

 

4. Siden sidst - rundt om bordet og opdatering på "to-do's" fra sidste bestyrelsesmøde 

● Søren har udbedret bommene ved stien mellem Bredevej og Æblekrogen 

● Gruset på p-pladser ved Fyrrevangen er repareret 

● Basketbold-net er fjernet fra p-pladsen på Fyrrevang; vi genetablerer det ikke 

● Jakob flytter som ny formand foreningens cvr-nummer fra Marie Louise til Jakob 

● Tørrestativ på det østlige grønne areal: Jakob forhører sig om interesse for at få det fjernet hos 

naboerne  

● Christian indkøber fodboldnet 

● Christian går i de digitale gemmer for at finde filen med foreningens info- og velkomstfolder 

 

5. Haveplan/æblelaug opdatering  

● Jakob kontakter Berit om indkøb og plantning af æbletræer 

● Det har desværre regnet for meget til at holde æblelaugs-dag 

 

6. Hjertestarter opdatering? 

● Der er intet nyt fra Trygfonden – der vil sandsynligvis komme svar i december 

● Hvis afslag kontakter vi Falck og køber egen hjernestarter 

● Der skal etableres strøm til hjertestarter-anlægget: Jesper kontakter kommunen og hører om vi 

kan trække fra lygtepælene.  

● Alternativt indhenter Jesper tilbud fra en elektriker om etablering af strøm.  

● Det overvejes alternativt at anvende solenergi 

 

7 Tid til revision/opdatering af lokalplan – her under om vi burde have en vision 2025: Virum 

Haveby som grønt mønsterområde? 

● Christian undersøger kommunens parathed til opdatering af lokalplanen i forhold til klimatiltag og 

nye muligheder for fx solenergi mm.  

● Vi drøftede også muligheden for på den kommende generalforsamling at indbyde ekstern 

oplægsholder fra kommunen eller andre organisationer som Radius eller Videnscenter for 

Energibesparelser i Bygninger, der kan informere og skabe debat – fx om hvordan man som 

boligejer kan gøre en indsats på energi- miljø- og klimaområdet. 

  

8. Eventuelt 

● Foreningen har fået en henvendelse fra politiet, der beder om navne og kontaktinfo på private 

med kameraovervågning. Henvendelsen virker lidt mystisk. Søren kontakter og får verificeret 

henvendelsens ægthed  

● Næste møde blev programsat til den 3. december – om vi holder det afhængig af om der er nyt 

på hjertestarterområdet. 

 

 

 

 

 

 


