Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 18/5 2018
Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2018
Til stede:
Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

Steen Hansen #209 (formand), Rasmus Lyskov #134 (næstformand), Jette Nissen #117
(kasserer), Berit Jensen #221, Hanne Jensen #315
Martin Ishøy #124 og Hans Wrang # 418
Torsdag den 17/5 2018 kl. 19:30
Hos Steen #209

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 12/4 2018: Godkendt.
Punkt 2. Konstituering af bestyrelsen.
• Formand: Steen Hansen
• Næstformand: Rasmus Lyskov
• Kasserer: Jette Nissen
Punkt 3. Referat fra generalforsamlingen afholdt den 19/4 2018.
• Rettelser til det udsendte forslag fra Hanne? Jette havde nogle rettelser. Hanne sender rettet
udgave til alle.
• Print: Steen
• Omdeling: Steen
• På hjemmeside og Facebook: Martin lægger Vilhelmsro Nyt med referatet på hjemmeside og
Facebook, men afvent ok fra Steen.
Punkt 4. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Skal vi bruge online-regnskabsprogrammet e-conomic fremover?
o Status? v. Jette og Berit: Vi kører videre med det gamle system, som dækker foreningens
behov.
• Adgang til foreningens konto i banken.
o Status? Der er ikke nogen problemer med at få givet adgang til andre i bestyrelsen. Vi
vedtog at Steen også skal have adgang til kontoen. Steen kontakter banken mhp. oprettelse
som adgangshaver.
Punkt 5. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Hjemmeside skal opdateres med:
o Regnskab 2017/Budget 2018: Er sendt til Martin, som lægger det på hjemmesiden.
o Referat fra generalforsamlingen: Martin lægger det på hjemmesiden, når Steen har sendt ok
for de sidste rettelser.
• Facebook skal opdateres med:
o Referat fra generalforsamlingen: Martin lægger det på Facebook, når Steen har sendt ok for
de sidste rettelser.
Punkt 6. Nyt fra gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Kan der laves hyppigere tømning af skraldespande i sommerperioden?: Nej, vi kan ikke bede
skolen om hyppigere tømning, og bestyrelsen vil ikke selv begynde at fjerne affaldsposerne.
• Skal der indkøbes flere skraldestativer?: Nej. Problemet med tømning vil være for stort. Vi kan ikke
bede skolen om at tømme flere stativer end de nuværende tre. Og vi vil ikke selv stå for det.
• Status på affaldsindsamling 22/4: Steen: 10-12 personer deltog i affaldsindsamlingen, som
resulterede i en halv trailerfuld forskelligt affald opsamlet i vores område.
Side 1 af 2

Punkt 7. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: #226, #251, #412
• Solgt i perioden 1/1 – 18/5 2018: #319 og #232 + 2 nye siden sidste referat: #120 og #316
• Henvendelser fra ejendomsmæglere om oplysninger om grundejerforeningen.
o Opkræve gebyr for besvarelsen? : Steen vil spørge ejendomsmægler Steen Læssøe om
opkrævning kan foregå via en mail med oplysning om foreningens kontonummer. Hvis der
skal skrives faktura hver gang, er det næppe besværet værd.
Punkt 8. Kildesortering af affald, v. Rasmus.
• Hvad kom der ud af borgermøde om affaldssorteringsudspillet fra Kommunen afholdt på
Fredensborg Bibliotek 17/4?: Ingen af os deltog i mødet. Rasmus har forhørt sig hos Kommunen.
Byrådsmedlemmerne er ikke enige om, hvilke typer affaldsbeholdere der skal indføres. Der er
derfor ikke truffet nogen beslutning endnu.
Punkt 9. Planlægning af sommerfest med grill ved søen.
• Dato: lørdag den 25. aug. 2018
• Indkaldelse: Rasmus vil udarbejde en indbydelse med bl.a. følgende oplysninger:
o Bestyrelsen sørger for at der er en grill. Deltagerne sørger selv for madvarer.
o Bestyrelsen sørger for lidt øl og vand til at starte festen på. Yderligere drikkevarer
medbringer deltagerne selv.
o Deltagerne medbringer selv tæppe eller stol til at sidde på.
o Der kan tilmeldes via Facebook, mail eller papirslip fra den omdelte indbydelse.
• Rasmus sender forslaget til indbydelsen til bestyrelsen.
• Rasmus vil forsøge at skaffe en grill eller to, afhængig af deltagerantallet og grillens størrelse.
• Steen vil, afhængig af deltagerantallet, leje et eller flere borde.
• Steen vil indkøbe øl og vand.
Punkt 10. Mulige aktiviteter for 2018.
• Vi afventer forslag fra medlemmerne.
Punkt 11. Fastlæggelse af kommende møder.
• Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 16. aug. 2018. (Afbud fra Hanne til dette møde).
Punkt 12. Eventuelt.
• Ikke noget.

Mvh
Hanne, #315
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