
Virum Havebys Grundejerforening

Referat

Bestyrelsesmøde i Virum Havebys Grundejerforening

d. 28. sept. 2016 kl. 20.00

Hos Eva

Dagsordenpunkt Beslutning Kommentar og Ansvar

1
Godkendelse af referat fra 
sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

2
Opfølgning på punkter fra 
sidste bestyrelsesmøde

Opfølgning i følgende 
punkter

3
Økonomi og administration

Alt er fint

Betaling af udestående til 
bl.a. gartner klares nu

Opkrævning af kontingent 
kommer nu

Ny aftale med danske Bank, e-
boks, og en billigere løsning 
for os

Konto er genåbnet, efter at 
have været lukket pga. 
manglende oplysninger fra 
bestyrelsens medlemmer

Få mangler at betale 
kontingent

4
Grønne områder, veje og 
kloakker

 Gartner
 Kloak-inspektion

Jesper tager en snak vedr. de 
forskellige 
opfølgningspunkter. 

Vi kommer med et konkret 
forslag og budget med 
henblik på at fremlægge på 
generalforsamling næste gang

Opfølgning på gartner:
Gennemgang med gartner 
vedr. klipning af hække og 
beskæring af æbletræer, 
indkastning af græs ved 
græsslåning samt 
ukrudtssprøjtning

Jesper fremlægger forskellige 
tanker omkring 
langtidsforbedring af 
leg/aktivitetsmuligheder for de 
grønne områder



Det vedtages at fælde træet 
og de penge, som kommer 
ind ved at sælge af træet 
bruges til at investere i et 
rigtig godt og stort nyt træ

Thomas spørger Berit til råds 
og beder på baggrund her om 
tilbud, så vi kan rykke på det 
nu. 

Det store træ ved bredesvinget 
22 taber store grene – og vi 
diskuterer – igen – hvorvidt 
det skal fælles eller beskæres

Plantning af nyt træ, det skal 
vurderes hvilket træ samt i 
hvilken størrelse. 

5
Arrangementer 

Stor succes med 
vinsmagning/sommerfest. 
skal forsøges gentaget

Stor succes med 
vinsmagning/sommerfest. skal 
forsøges gentaget

Mulighed for at lave en 
fordeling, der tilgodeser 
”affodring” af børn inden reel 
vinsmagning går i gang

6
Kommunen og lokalplan

 Tilmelding til kommunens 
serviceordning vedr. 
oprensning af 
rendestensbrønde

Vi vedtager at tilmelde 
Bredesvinget, Æblekrogen 
samt Uglevangen til 
kommunens serviceordning

CVR nr.  34799148
Bredesvinget 28

7
Kommunikation, herunder 
hjemmeside, brochure, etc.

Birgitte og Thomas kigger 
forbi for at blive oplært i at 
rette på siden

Trænger til opdatering vedr. 
nyheder samt kontonummer

8
Eventuelt

Vi lægger en føler ud ifht. at 
købe garagerne – på længere 
sigt

Næste møde 8. november hos Jesper
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