Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 27/10 2018
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 25. oktober 2018
Til stede:
Afbud:

Steen Hansen #209 (Formand), Jette Nissen #117 (Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen
#221, Hanne Jensen #315 og Hans Wrang # 418
Rasmus Lyskov #134 (Næstformand)

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 16/8 2018:
Der er et par småfejl. Steen retter og sender ud. Martin lægger derefter på hjemmesiden.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Kontingent indbetalinger/rykkere:
Der er kommet yderligere tre indbetalinger. Nu i alt 146 betalende medlemmer.
• Kan vi have differentieret kontingent?
Der er kommet forespørgsel om muligheden for nedsat kontingent fra en grundejer, som gerne vil
bidrage til fællesudgifterne til vedligeholdelse af de grønne områder, men ikke til de øvrige
aktiviteter i foreningen.
Bestyrelsesmedlemmerne var enige om at opkrævning af forskellige kontingentbeløb vil være
nærmest umuligt at administrere. Steen vil skrive til grundejeren at det ikke kan lade sig gøre, men
at grundejeren er velkommen til på eget initiativ at indbetale et beløb til fællesudgifterne. Steen vil
også uddybe at det er en meget lille procentdel af kontingentet der går til andet end de nødvendige
udgifter til vedligeholdelse af områder og drift af foreningen, udgifter til Nets og forsikring mv.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Status: - Der er nu 152 medlemmer.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Status:
Berit har bedt gartneren om at fjerne de gamle borde og bænke på de grønne områder.
• Bord/bænksæt:
De nye er kommet. Jette vil undersøge om de skal behandles med træbeskyttelse.
• Hegnet ind mod den nye udstykning. Hvad gør vi?
To af grundejerne i den nye udstykning har beskåret det levende hegn meget kraftigt på den side
der vender ind mod deres grunde. De er muligvis gået for vidt, da hegnet if. lokalplanen skal
bevares som det er. Steen vil i første omgang tage nogle billeder af beskæringen med til
fællesmødet med kommunen d. 1. nov.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: #201, #224 & #412
o Seneste salg: #251.
Punkt 6. Modtaget post siden sidste møde:
• Danske Forsikring, erhvervsaftale:
Selskabet har spurgt, om vi ud over foreningens lovpligtige ansvarsforsikring også ønsker
ansvarsforsikring for bestyrelsen. Det gør vi ikke. Bestyrelsen sidder ikke med sager og afgørelser af
en størrelsesorden som kan forsvare udgiften til en ansvarsforsikring.
• Brev fra Erhvervsstyrelsen:
Erhvervsstyrelsen har bedt os kontrollere de registreringer der er knyttet til foreningens CVR-nr.
Pga. en tidligere ansat gartner har vi været registreret som lønudbetalende forening. Steen har
rettet i oplysningerne, så vi nu står registreret som en forening uden ansatte.
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•
•

Årlige fællesmøde med kommunen for grundejerforeninger den 1/11 kl 19:00-21:00. Hvem fra
bestyrelsen deltager?
Steen vil deltage. Martin og Jette overvejer.
Borgermøde om indbrudssikring 8/11 kl 17:30-20:00. Hvem fra bestyrelsen deltager?
Jette overvejer. Martin lægger invitationen til borgermødet op på Facebook.

Punkt 7. Mulige aktiviteter for 2018/2019:
• Fastelavn 3/3 2019
• Oprydnings/affaldsdag – April 2019
• Sommerfest – August 2019
Punkt 8. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder:
Torsdag d. 29. november 2018, kl. 19:30 (Dette møde kan aflyses af formanden, hvis der ikke er
tilstrækkeligt med sager der bør behandles inden årsskiftet).
Torsdag d. 17. januar 2019, kl. 19:30.
Punkt 9. Eventuelt: Ikke noget.

Hanne Jensen
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