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Grundejerforeningen Vilhelmsro 
Fredensborg den 19/1 2019 

Rettet version  25/1 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro 17. januar 2019 
 
Til stede: Steen Hansen #209 (formand), Jette Nissen #117 (kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen 

#221, Hanne Jensen #315 og Hans Wrang #418 
Afbud: Rasmus Lyskov  #134 
Sted: Hos Steen #209 
 
Dagsorden: 
 

Punkt 1.  

• Valg af referent: Hanne 

• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 25/10 2018: Godkendt 
 
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette: 

• Kontingentindbetalinger/rykkere: Der er kommet én tilmelding mere. I alt 147 medlemmer nu.  

• Svar fra grundejer på opfordring til at betale kontingent (bilag vedhæftet indkaldelsen): 
Grundejeren har valgt indbetale fuldt kontingent. 

• Regnskab for 2018:  
o Status og revision: Jette sender inden udgangen af februar udkast til regnskab for 2018 til 

revisor Anders Albrechtsen og udkast til regnskab for 2018 og budgetforslag for 2019 til 
bestyrelsen. 

 
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• Status:  Nu 159 medlemmer af Facebook-gruppen.  
 

Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit. 

• Status: 

• Bord/bænksæt: 
o Hvornår skal det males: Bænksættet ser ud til at være behandlet, så det behøver ikke at blive 

malet.  

• Hegnet ind mod den nye udstykning: 
o Svar fra kommunen, Team Plan og Byg (bilag fremsendt til bestyrelsen 13/12 2018): Vi gør 

ikke mere ud af sagen, men følger de nye beboeres behandling af hegnet.  

• Nye skraldespand fjernet/væk siden ca. 1/12 2018: Vi undrer os over, hvem der har fjernet stativet 
ved hegnet, som var lænket med en kraftig kæde, men vi gør ikke umiddelbart mere ved sagen. Vi 
køber heller ikke noget nyt stativ, fordi der er sat affaldsbeholder op på stien ned mod Brugsen. 
Martin spørger Bo, om det er Brugsen der har fået sat den nye beholder op.  

 
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne. 

• Til salg: #412 
o Seneste salg: #201 og #224. Steen vil sørge for at byde velkommen til de nye ejere og 

samtidig opfordre til medlemskab af grundejerforeningen.   
 
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde. 

• Årlige fællesmøde med kommunen, afholdt den 1/11 2018: Steen deltog. Kommunen orienterede 
om de forskellige planer og igangværende projekter. Steen spurgte til planerne for den kommende 
ordning med affaldssortering. Der er endnu ikke taget nogen beslutning fra kommunens side. 

• Tilbud fra borgmesteren om at deltage på generalforsamlingen: Steen vil svare ja tak.  

• Henvendelse fra en ejerforening på Christianshavn vedr. oprettelse af et ejerforeningsnetværk: Det 
har vi ikke lyst til at bruge ressourcer på lige nu.   
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Punkt 7. Fastelavn søndag den 3/3 
o Indbydelse. (Steens forslag er vedhæftet indkaldelsen): Det er godkendt efter en enkelt 

rettelse.  

• Omdeling/Opslag: Steen sender den rettede indbydelse til Martin, som lægger den på Facebook. 
Steen sørger for omdeling i de fysiske postkasser.  

• Indkøb 
o Tønder: Jette køber 4 tønder  
o Boller mv.: Jette sørger for at bestille boller, købe kroner og slik til tønderne. 
o Gaver: Berit sørger for præmier: 4 til børnene og 4 til de voksne. 
o Kaffe: Berit, Jette og Steen tager hver en kande kaffe med.    

 
Punkt 8. Planlægning af den ordinære generalforsamling 2019 

• Fastlæggelse af dato:  Tirsdag d. 30 april 2019. Martin lægger datoen på Facebook og 
hjemmesiden. 

• Fastlæggelse af sted: Berit undersøger muligheden for at låne et lokale, der er stort nok til 30-50 
mennesker, på skolen. 

• Ideer til indhold: Martin vil på Facebook opfordre medlemmer til at sende forslag til indslag eller 
punkter på dagsordenen.    

 
Punkt 9. Mulige aktiviteter for 2019. 

• Oprydnings/affaldsdag  2019:  Søndag 31. marts 2019 kl. 10. Vi mødes ved søen. Martin lægger 
invitationen på Facebook. 

• Sommerfest – August 2019: Lørdag 24. august 2019. De nærmere detaljer beslutter vi senere. 
 
Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 14. marts 2019 kl. 19:30. 
 
Punkt 11. Eventuelt: Vi talte kort om anskaffelse af en hjertestarter. Blev enige om at der var tilstrækkeligt 
med hjertestartere i omegnen. 
 
Med venlig hilsen 
Hanne 
 


