
Referat fra møde i bestyrelsen for Virum Haveby d. 21.05.19 på Bredevej 15. 
 
Tilstede: 
Jacob Holm, Christian Grandjean, Christan Mossin, Jesper Reimers 
 
Afbud: 
Søren Rahbek 
  

1. Valg af referent: Jesper Reimers 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendes uden bemærkninger 
 

3. Siden sidst - rundt om bordet og opdatering på "to-do's" fra sidste bestyrelsesmøde 
● Æblelaug: Marie-Louise, Bredevej 15 og Henriette, Æblekrogen 12, vil gerne 

være med. 
● Festudvalg: Marie-Louise, Bredevej 15, vil gerne være med. 
● Gennemgang af beplantning på de grønne områder: Marie-Louise, Bredevej 

15, vil gerne være med. 
● Tørrestativ på det grønne område Uglevangen: Er ikke fjernet (Christian G) 
● Fodboldmål til Uglevangen: pris 8-10.000 kr (Christian G). Blandt de 

fremmødte er der enighed om at det skal købes. Det afhænger dog af 
kasserens (Søren R) godkendelse. 

● Hjertestartere og kurser i genoplivning: Foreninger kan hos Trygfonden 
ansøge om at bliver fadder og få en hjertestarter med varmeskab (Jesper R). 
Der er enighed om der skal ansøges. Frist er 1. september med forventet 
afgørelse efter 3 mdr. Der føler gratis genoplivningskursus med. Udgifter til 
opsætning, tilslutning til strøm samt årlige udgifter til strøm, dækkes af Virum 
Haveby. Hvis ikke Trygfonden donerer en hjertestarter, så går vi videre med 
at lease hos Falck. 

● Folder vedr Virum Haveby til uddeling blandt nye beboere i Virum Haveby: 
Har endnu ikke fundet ud af hvor den originale fil findes (Christian G) 

● Stabilgrus i hul ved garagerne på Fyrrevang: intet nyt (Søren R) 
 

4. Bestyrelsesmails og postkasseadmin: Er opdateret af Jacob H og Christian M. Der 
indsamles løbende e-mailadresser fra de nye medlemmer af Virum Haveby 

 
5. Status på salgssager:  

● Bredesvinget 14: overtages 1. juni 
● Bredesvinget 21: overtages 15. juni 
● Bredesvinget 29: fortsat til salg 
● Bredevej 35: overtages indenfor de næste få måneder. 

 
6. Eventuelt  

● Irma: det skrider frem med ombygningen. Der er intet nyt om hvad lokalerne 
skal bruges til 

● Trafikplaner for områder: ingen nyheder 



● Klage vedr. Etablering af træterrasse på Fyrrevang. Bestyrelsen er orienteret 
om at der er indsendt en klage til LTK. Bestyrelsen er ikke opfordret til at 
tage stilling til dette spørgsmål. I lokalplanen for Virum Haveby er der ikke 
taget stilling til udformning af terrasse på øst/syd-siden af husene. 

● Kloakker: det skal undersøges om kloakker i Virum Haveby er dækket af 
foreningens forsikring. 

● Der er indkøbt og ophængt en ny gynge på det eksisterende gyngestativ på 
det grønne område på Bredesvinget (Jacob H).  Det skal undersøges om 
Virum Haveby har en ansvarsforsikring for ulykker på fællesområderne 
(Søren R) 

● LTK har afholdt borgermøde om indbrudsforebyggelse. Det anbefales af 
Virum Havebys medlemmer tilmelder sig Nabohjælp.dk 

 
Alle takker for dejligt hjemmebag med tilbehør. Specielt knækbrødet var virkeligt populært 
 
Næste møde er planlagt til d 18. juni kl 19:30 hos Christian G, Æblekrogen 8. 
 


