
Virum Havebys Grundejerforening

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Virum Havebys Grundejerforening

Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 20.00

Hos EVA

Dagsordenpunkt Beslutning Kommentar og Ansvar

Debat, diskussions- og 
beslutningsgang i bestyrelsen

Vores interne 
uenigheder holdes 
internt

Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde

Godkendt

Opfølgning på punkter fra sidste 
bestyrelsesmøde

Generalforsamling 

 Forberedelse ifht. 
indkomne forslag

 Formandens beretning – 
første gennemkig

 Kloakinspektion/rotter
 Dirigent
 Mulige nye medlemmer 

samt revisor
 Praktik – fordeling af 

opgaver

Thomas tager en 
snak med 
forslagsstiller vedr. 
forslag 1 og 1A

Thomas fortæller om 
kloakinspektion på 
GF – som tillæg til 
formandens 
beretning

Jørn hører Erik, om 
han vil være dirigent

Vi må afvente valg af 
revisor til GF’en

Indkomne forslag:
Forslag 1 er svært at 
gennemskue ifht. hvad vi 
egentlig stemmer om – og det er 
reelt set ikke muligt at stemme 
om det i den formulering det er 
stillet. 
Forslag 1A kan udføres som en 
del af bestyrelsens arbejde – 
især hvis forsslagsstiller som 
forventet vælges ind i 
bestyrelsen. 

Kloak inspektion

Dirigent

Vi har ikke nogen bud på revisor



Virum Havebys Grundejerforening

Birgitte sørger for 
indkøb af drikkevarer 
og slik
Jesper sørger for at 
hente nøgle og lukke 
op
Vi forsøger at mødes 
19.30, så vi kan stille 
op
Eva sørger for at 
medbring 
”stemmesedler” 
skulle det blive 
nødvendigt

Praktik 

Kommunen

 Trafikregulering – status
 Uglevangen 44 – udestue

Vi sørger for at 
koordinere evt. 
trafikregulering på 
Bredesvinget med 
Fyrrevang, der er i 
gang med at finde en 
løsning. 
Thomas finder ud af, 
hvem

Det kan meget vel tænkes, at en 
god løsning både for Fyrrevang 
og Bredesvinget kan findes i 1 
løsning i stedet for to separate 
tiltag

Thomas finder ud af, hvem på 
Fyrrevang, der er deres 
tovholder, så vi kan tage fat i 
dem

Grønne områder

 Status på gartner
 Status på plantning af træ

Beslutningen om 
fældning af træ 
fastholdes, foretages 
så snart den valgte 
leverandør er ledig

Gartneren er oppe og køre og 
det glider ifht. feedback og også 
betaling af ham

Jesper har indhentet alternativt 
tilbud på fældning af det syge 
egetræ ved BS22

Økonomi Fin likviditet – stadig ingen 
fakturering af vinterbekæmpelse

Brede Spisehus – dato for middag 28. april

Evt. 

Næste møde Bliver konstituerende 
bestyrelsesmøde, dato aftales på 
GF


