Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 12/1 2018
Referat af bestyrelsesmøde 11. jan. 2018 i Grundejerforeningen Vilhelmsro
Til stede:
Afbud:

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

Dagsorden:
Punkt 1. Fibernet, v. Martin
• Vi havde besøg af salgschef Jan Hartman fra Bolignet-Aarhus og en repræsentant fra GI-NetWorks,
som svarede på spørgsmål til det fremsendte tilbud på installering af fibernet i vores område.
• Martin lægger i første omgang en kort information om projektet på Facebook, så vi kan få et
indtryk af interessen i Facebook-gruppen.
Punkt 2.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra mødet den 9/11 2017: Godkendt.
Punkt 3. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Status på kontingentopkrævning og rykkere: Der er kommet én indbetaling ud af de 20 rykkere som
blev omdelt i november. – De to boligejere som utvetydigt har tilbagemeldt at de ikke agter at
betale, vil blive slettet af opkrævningslisten.
• Status på uretmæssig opkrævning fra Nets: Jette venter på svar fra en person fra Nets inkassofirma.
• Regnskab for 2017 og budget for 2018: Ikke udarbejdet endnu.
Punkt 4. Hjemmeside og Facebook, v. Martin:
• Martin har ændret farverne på hjemmesiden, så den nu er lettere at læse.
• Der er nu 120 medlemmer af Facebook-gruppen.
Punkt 5. Nyt fra gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Bænken ved søen: Er ikke påbegyndt endnu.
•
Det fjernede affaldsstativ: Berit har talt med skolen: Det er skolens affaldsstativ, som er blevet
stjålet fra stien ved nøddehegnet. Men skolen har ikke til hensigt at stille et nyt op, og skolen
ønsker heller ikke at sørge for tømning, hvis vi stiller et nyt op.
•
Rasmus har bestilt et nyt affaldsstativ, som bliver stillet op i næste uge.
•
Berit meddeler skolen at vi stiller et nyt stativ op, og at vi henstiller til skolen om at sørge for
tømning.
Punkt 6. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: # 251, #226
• Solgt siden 9/11 2017: #311, #319
Punkt 7. Nyt fra Kommunen, v. Steen.
• Steen, Berit og Jette gik 21. nov. 2017 på besigtigelse i vores område sammen med parkforvalter
Nikolaj Breil fra Nordsjællands Park og Vej (NSPV) med henblik på at aftale beskæring af træer på
fællesområderne, mv.
NSPV foretager beskæring af træer, når det er nødvendigt aht. færdsel og sikkerhed. Grundejere
må godt selv beskære beplantning på fællesområder, hvis den vokser ind over skellet.
• Tinglysning af tvungen medlemsskab af Grundejerforeningen Vilhelmsro:
Grundejerforeningen har korresponderet med kommunen vedr. muligheden for at indføre tvungen
medlemspligt af grundejerforeningen. Vi er tvivlende over for Kommunens forslag om ændring af
vedtægterne og efterfølgende tinglysning. Martin vil spørge i Facebook-gruppen, om der er en

Side 1 af 2

jurist iblandt, som vil hjælpe os med at vurdere det juriske grundlag for at ændre og tinglyse
vedtægter.
Punkt 8. Fastelavn, v. Steen
• Indbydelse: Steens udkast til indbydelse blev vedtaget.
• Hvem gør hvad
o Omdeling: Steen.
o Indkøb af tønder: Jette.
o Indkøb af boller mv.: Jette.
o Indkøb af gaver: Berit.
Punkt 9. Rabat hos Johannes Fog? V. Martin
• Status på oprettelse af konto: Den er ikke oprettet endnu. Det skal først afklares om en sådan
rabatordning forudsætter at medlemmerne medbringer kontokortet i butikken. Martin går videre
med sagen.

Punkt 10. Evt.
• Mulige aktiviteter i 2018:
o Affaldsopsamling i området søndag den 22. april. Martin lægger indbydelse på Facebook.
o Uformel sommerfest med grill ved søen en gang i august.
Punkt 11. Fastlæggelse af kommende møder.
• Generalforsamling: Torsdag den 19. april 2018. Martin spørger Bo om vi kan låne Brugsens kantine
igen i år.
• Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 1. marts 2018, kl. 19:30.
Mvh
Hanne, #315
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