Virum Havebys Grundejerforening

REFERAT
Bestyrelsesmøde i Virum Havebys Grundejerforening
21. november, kl. 20.30 hos Judit (Bredevej 33)

Dagsordenpunkt

Beslutning

Kommentar og Ansvar

Godkendelse af referat fra
sidste bestyrelsesmøde
Opfølgning på punkter fra sidste
bestyrelsesmøde
Økonomi


Kontingentopkrævning,
status



Detaljeret gennemgang
af sommerfest regnskab

Der mangler en håndfuld, Jørn går
rundt med venlige rykkere

Vi diskuterer
yderligere
fremadrettet
prioritering ved
budgetfastlæggels
e for 2018

Christian stiller spørgsmålstegn ved,
hvorvidt der er brugt for mange
penge på sommerfesten (totalt kr.
4871) qua at vi ikke kunne få vinen
sponsoreret af Irma denne gang. Det
er Christians holdning, at det er et
uforholdsmæssigt højt beløb ifht. det
budgetterede festbeløb.
Vi er enige om, at det er vigtigt at
holde en sommerfest, spørgsmålet
er, hvor stort et beløb vi vil bruge på
det.
Det er ikke resten af bestyrelsens
holdning.

Grønne områder


Status nu og her



Fremtidsplan –
opfølgning fra sidst, flere
detaljer

Undren hos de fremmødte over, at
der endnu ikke er plantet et nyt træ
– som aftalt på seneste møde
Vi kigger på den detaljerede
fremtidsplan ved næste møde
Vi har meldt
tilbage, at vi
prioriterer
hækklipningen ind
til deres baghaver

Uglemosen har accepteret vores
forslag

Virum Havebys Grundejerforening

Nyt fra kommunen, herunder





Tagkonstruktion
Der er ikke noget nyt ifht.
tagkonstruktion – løsningen som
lavet på Bredevej 27 følger lokalplan
samt
bygningsreglement/forsikringsmæssi
gt. Men er måske ikke en attraktiv
løsning rent bygningsmæssigt.

Tagkonstruktion
(Christian)
Trafikregulering
Rotter
hæk-klipning

Christian har afprøvet forskellige
løsninger hos kommunen, men
kommunen kunne ikke på forhånd
være behjælpelig med en løsning,
der kunne forvente at få
dispensation.
Trafikregulering
Vi afventer opstart af lukning af
Fyrrevang – skemalagt til december
’17
Rotter
Intet nyt – ikke nye rotter set, nogle
beboere har fået lavet videoundersøgelse og sat rottespærre
Vi informerer på
hjemmeside, som
foreslået af
kommunen.

Eventuelt
Næste møde

16. januar kl.
20.30 hos Jesper

Indklipning
Kommunen har fået en anonym
henvendelse fra en borger, som ved
personligt fremmøde på
borgerservice har henledt
opmærksomheden på manglende
indklipning af hæk ud til Bredevej.
De implicerede beboere har fået
direkte henvendelse herom fra
kommunen ligesom bestyrelsen er
blevet bedt om at henlede beboernes
opmærksomhed på nødvendigheden
af indklipning – fx på hjemmeside.

