Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 17/3 2017
Referat af bestyrelsesmøde torsdag 16. marts 2017 i Grundejerforeningen Vilhelmsro
Til stede:

Steen Hansen #209 (Formand), Jette Nissen #117 (Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen
#221, Hanne Jensen #315 og Hans Wrang #418
Fraværende: Rasmus Lyskov #134 (Næstformand)
Tidspunkt:
Torsdag den 16/3 kl. 19:30
Sted:
Hos Steen #209
Dagsorden:
Punkt 1.Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 15/2 2017: Godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Hvem mangler at betale kontingent?
Jette sender snarest listen fra Nets over betalingsstatus til Steen.
Jette gav PBS-oplysninger og bankkontonummer til Martin, som vil lægge oplysningerne på
hjemmesiden, så vi kan henvise til den, hvis folk mangler indbetalingskort.
• Rykkerbreve: Er endnu ikke sendt. Jette vil snarest sende dem ud.
• Velkomstbreve: Er endnu ikke sendt. Jette vil snarest sende dem ud.
Regnskab for 2016: Blev udleveret, gennemgået og godkendt.
Jette sørger for at revisorerne får regnskabet til godkendelse.
• Budget for 2017: Blev udarbejdet på mødet.
Jette renskriver og sender udkast til budget og regnskab til Martin, som lægger det på
hjemmesiden og facebook-siden.
• Kontingent: Der var enighed om at vi foreslår uændret kontingent på 450 kr. næste år.
• Uretmæssig opkrævning fra Nets, som Steen har betalt: Jette sender korrespondance og øvrige
nødvendige oplysninger til Berit, som vil gå videre med sagen.
• One.com: Vi har tilsyneladende ikke fået opkrævning for 2017. Jette kontakter One.com.
Punkt 3. Hjemmesiden, v. Martin.
• Billeder fra fastelavn: Er lagt på facebook. Og der vil blive lagt nogle på hjemmesiden også.
• Farvevalg: Martin har talt med Carsten, som har lovet at hjælpe med at justere på farverne.
• Gamle indlæg: Martin vil rydde op i indlæg: fjerne ikke-aktuelle indlæg og lægge de seneste
nyheder, bl.a. vedr. generalforsamling på.
Punkt 4. Facebook, v. Martin.
• Skal gamle indlæg slettes?: Martin mener at vores facebook - i modsætning til hjemmesiden - også
skal fungere som historiefortælling. Og derfor bør alle indlæg som udgangspunkt bevares. Der var
generel tilslutning til dette synspunkt.
• Der har været et pænt antal meningstilkendegivelse på facebook-sidens forespørgsel til hvilke
orienterings-/diskussionspunkter man ønsker taget op på generalforsamlingen.
• Berit sender de billeder, som hun har taget af huller i vejen, til Martin, som vil lægge dem på
facebook-siden sammen med oplysninger om appen ”Giv et praj”.
• Der er nu 54 medlemmer af facebook-gruppen.
Punkt 5. Microsoft OneDrive, v. Martin
• Status og anvendelse: Siden fungerer godt. Der er lagt både mødereferater og listen over
grundejere ind på siden. Hanne har siden været inde og opdatere grundejerlisten inde i OneDrive
uden problemer. (Det er smart!).
Når man først er logget ind via linket i Martins mail fra 16. feb., kan man lægge en genvej på
skrivebordet, og på den måde komme hurtigt ind i OneDrive næste gang.
•
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Punkt 6. Nyt fra gartner mv. v. Berit.
• Hvad skuret gemte: Gamle bøtter, rive, græsslåmaskine mv. Steen kører uanvendelige genstande
på genbrugsstationen. Og køber brædder til reparation af bænken ved søen.
• Affald. Der er stadig for meget affald på vores stier, bl.a. cigaretskod og tomme cigaretpakker. Berit
henvender sig igen til skolen for at få skolelederen til at tale med (rygende) elever og lærere om
problemet.
Martin vil tale med Bo om affaldet langs gang- og cykelsti fra Brugsen til Vilhelmsro. Hanne tror at
et par affaldsbøtter langs stien vil hjælpe meget på problemet.
• Det blev aftalt at vi skal indkalde til en områdeoprydningsdag her i foråret. Steen går videre med
planlægningen.
Punkt 7. Status på salg, v. Hanne.
• Solgte huse siden sidst (15/2 2017): #335 & 406.
• Til salg: forsat # 311 & 506.
• Grundejerlisten på OneDrive er opdateret mht. solgte huse.
Punkt 8. Fibernet, v. Martin.
• Status på undersøgelse på vores facebook-side: 10 medlemmer har tilkendegivet interesse. Vi tager
emnet op på generalforsamlingen for at lodde interessen.
Punkt 9. Fastelavnsarrangement den 26/2 2017, v. Steen.
• Arrangementet forløb godt på trods af dårligt vejr. Og det gik fint grupperne. Ca. 70 fremmødte.
Punkt 10. Generalforsamling, v. Steen.
• Torsdag den 27. april 2017, kl. 19:30, Brugsens lokaler
• Martin vil tale med Bo om evt. at sætte et skilt med ” --> Denne vej til generalsamling” op ved
butiksdøren.
• Tidsplan for
o Regnskab 2016 og budget 2017: Se under pkt. 2, stk. 4-6.
o Formandsberetning: Er udarbejdet og blev godkendt med smårettelser.
o Dagsorden for generalforsamling: Er udarbejdet og blev godkendt med smårettelser. Steen
sender den til Martin, som lægger den på hjemmesiden og facebook.
o Indkaldelse: Er udarbejdet og blev godkendt med smårettelser. Steen sender den til
Martin, som lægger den på hjemmeside og facebook.
o Omdeling af indkaldelsen: Steens børn omdeler. Der var enighed om at de skal have et lille
honorar (50 kr. hver) for hjælpen.
Indkaldelsen skal være ude senest 6. april 2017.
Punkt 11. Siden sidste møde, v. Steen
• Borgermøde om nabohjælp mv. Afholdt den 23/2 på Kokkedal Skole: Vi kan ikke bare sætte
nabohjælp-skilte op. Kommunen skal ansøges. Vi tager emnet op på generalforsamlingen.
• Gå hjem møde om fremtidens trafik i Fredensborg Kommune. Afholdt den 1/3 på Rådhuset: Steen
og Jette deltog. Mødet var dårligt organiseret, og der kom ikke noget brugbart ud af det.
• Henvendelse fra Frederiksborg Amtsavis
o Betaling for gadebelysning på private fællesveje og private arealer: Steen orienterede.
Konklusionen er at sagen ikke er aktuel for os, fordi vores veje og stier er kommunale.
Punkt 12. Evt.: Der er kommet henvendelse fra Trygfonden vedr. forebyggelse af indbrud. Steen sender
henvendelsen til Martin, som lægger den på facebook.
Punkt 13. Næste møde: Mandag 15. maj 2017, kl. 19:30 hos Steen #209
Mvh.
Hanne, #315
Fastnet: 48263336 - Mobil: 23914836
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