
Referat fra bestyrelsesmøde hos Jørn den 9. oktober 2014 

Til stede var Jørn, René, Sidsel, Hanne, Ole og Birgitte. Afbud fra Eva 

 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  
Godkendt uden bemærkninger 

2. Opfølgning på punkter fra sidste bestyrelsesmøde 
René har undersøgt, hvad en privat kloakløsning vil koste. Den er langt dyrere end en kommunal løsning 

 
3. Forslag til ændringer af vedtægter 

Intet noteret under punktet 
 

4. Nyt fra kommunen – garagesagen 
Garagesagen. René redegjorde for udviklingen i sagen. Pga. en række uheldige episoder har ejeren valgt at 
opsige de fire lejemål, der har voldt problemer. 
Rottebekæmpelse. René har spurgt om tilbud på en rottestopper/-sluse. Firmaet Abak kloakservice har 
ikke meldt tilbage. 
Kloakker. Udgifterne til kloakrensning blev diskuteret. De 50 privatvejskloaker vil som nævnt på sidste 
møde koste 42 kr. pr. stk. Det er dog uklart, hvor hyppigt kommunen renser. I den forbindelse blev de 
såkaldte rendestensbrønde nævnt. René foreslog, at en anskaffelse af sådanne brønde blev behandlet på 
næste generalforsamling. 

 
5. Grønne områder – tilbagemelding fra udvalget – opfølgning på sommerfest og æblefest. 

Høstfesten blev trods dårligt vejr gennemført. Der var enighed om, at det var umagen værd at sætte teltet 
op. De fremmødte havde en god fest. 
Æblefesten måtte aflyses. Udvalget er opsat på at prøve næste år igen. 
De høje træer. Beboerne på Bredesvinget 22 er utrygge ved at have store visne/rådne grene hængende 
hen over hovederne. René vil forhøre sig hos et træfældningsfirma om, hvad prisen vil være for at gøre 
træet sikkert. 
 

6. Hjemmeside  
Ole har rettet i hjemmesidens sidebar således at oversigten over lånegrej nu er korrekt. 
Ole arbejder videre med et udkast til en brugermanual. Der har været problemer med at uploade referater 
fra bestyrelsesmøder.  
 

7. Økonomi 
Jørn redegjorde for økonomien. Der er nu 60.000 kr på kontoen. Restanceproblemet er stort set løst. 
 

8. Eventuelt 
Nyt blod til bestyrelse. En kort runde med tilkendegivelser i bestyrelsen. René og Birgitte overvejer at 
trappe ned/træde tilbage. 
En kortere debat om lokalplanen endte med at Ole blev opfordret til at foretage et ”skoddeeftersyn”. På 
spørgsmålet om det også gjaldt skodder på gavlene, var svaret ja. 
 
 
Næste møde: 7. januar 2015 hos Birgitte 
 
 
René sørger for at møderækkefølgelisten (René, Eva, Hanne, Jørn, Birgitte og Ole) 
placeres som sidefod på fremtidige mødeindkaldelser. Den erstatter nuværende sidefod ”Virum Haveby 
Grundejerforening” 

Referent: Ole Lemvig 


