Virum Havebys Grundejerforening

DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde i Virum Havebys Grundejerforening
Onsdag d. 19. april 2017 kl. 20.00
Hos EVA

Dagsordenpunkt

Beslutning

Godkendelse af referat fra sidste
bestyrelsesmøde

Godkendt

Opfølgning på punkter fra sidste
bestyrelsesmøde
Opfølgning på generalforsamling
- referat til godkendelse
- eventuelle tiltag på baggrund
af gf

Kommentar og
Ansvar

Kun punkter, der ikke
indgår i dagsordenen
allerede
Regnskaber skal lægges op
hurtigst muligt. formentlig
medio maj
Skur: Joakim tager et kig og ser
om det er muligt at finde plads
til tagsten
Jesper: Kloak-inspektion – følg
op med Thomas
Eva: følg op med kommunen
vedr. de grimme plantekasser
på Bredevej

Brochure

Fint indhold, skal laves med de
nødvendige tilretninger

Lokalplan/bebyggelse
- Havetrampoliner
- Farvekoder

Havetrampoliner:
Opfordring i brochuren til at
tage dialog i god ro og orden
Farvekoder:
Vi følger stemningen fra GF og
gør ikke yderligere for at få
dispensation fra nuværende
farvekoder

Jørn er nu i dialog
med ny revisor om
opstilling af
regnskabet på en
bedre måde.

Virum Havebys Grundejerforening

EVA: hører kommunen vedr.
muligheder.
Nyt tag er svært, idet
der er krav om
undertag og det kan
ikke bevare en
ensartet tagflade
medmindre alle i
rækken skifter.
Kommunen
- Trafikregulering

Eva: taler med Fyrrevangfolkene vedr. deres løsning

Grønne områder
- Status på plantning af træ

Thomas har ansvaret for
plantning at nyt træ
Vi har budget til prishævning.
Vi hører om han kan komme
igennem Evas have for at få
adgang med havetraktor

Joakim tager en snak med
vedkommende

Arrangementer
- Sommerfest – udvalg og dato

Næste møde

Der er røget et af de
små æbletræer på det
østlige område pga. en
fodbold

Dato 18. august

Økonomi

Evt.

Gartner: mener han
har givet os for billig
en pris. Det er
nødvendigt, at hæve
priserne med 10% og
han vil gerne kunne
komme ind og slå
græs med en
havetraktor, men
indgangene til
området i vest er for
små

Kontingent startes
opkrævet når
regnskabet er helt på
plads
Jørn: sørger for at købe gaver
til Ole og Thomas

