REFERAT│ BESTYRELSESMØDE 01.12.2016
GRUNDEJERFORENINGEN VILHELMSRO
Deltagere

Steen Hansen (formand)
Rasmus Damm Lyskov (næstformand)
Berit Jensen
Hanne Jensen
Hans Wrang

Afbud

Martin Ishøy
Jette Nissen (kasser)

Dagsorden

1. Valg af referent
2. Nyt fra kasseren
3. Overdragelse af hjemmeside
4. Grønne områder
5. Køb/salg af hue på Vilhelmsro
6. Fibernet
7. Nyt boligområde
8. Næste bestyrelsesmøde
9. Diverse

1. Valg af referent
Rasmus tager referat, I øvrigt ingen bemærkninger til referat af sidste bestyrelsesmøde
2. Nyt fra kasseren
Jette udarbejder rykkerbrev til manglende kontingent betalere. Jette fremsender endeligt eksempel
til Steen, når det ligger klar.
NemID giver fortsat problemer, Jette kan nu betale regninger i netbank.
Goliat på vegne af Nets har fremsendt inkasso varsel på regning der vedrører sig vores henvendelse
for at få Nem id til at virke. Nets og Goliat er kontaktet og der skulle være styr på inkasso varslet.
Rasmus tager kontakt til landsforeningen for grundejerforeninger og forhører sig om problemer
ifbm. Rolle skift i bestyrelser og overdragelse af Nem id opleves som et generelt problem.
3. Overdragelse af hjemmeside
Martin har møde med Carsten i uge 49.
Tilretning af hjemmeside afventer endelig overdragelse fra Carsten til Martin.
4. Grønne områder
Beskæring og vedligehold omkring transformerstation foretages i denne eller næste uge.
Generelt er stierne for tiden rydelige, dog er det bemærket at skraldespand ved grønt område
mellem 100 lige vejen og 200 lige vejen har væres fyldt op med husholdnings affald.
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Vi holder øje med om det gentager sig og om der i givet fald så skal laves skilte til opsætning på
affaldsstativer.
5. Køb/salg af huse i grundejerforeningen
Intet nyt at berette vedr. salg. Der er fortsat 2 boliger til salg.
Der fremskaffes og fremsendes liste over samtlige grundejere til Hanne således at denne kan blive
opdateret og vedligeholdt.
6. Fibernet
Intet nyt vedr. fibernet.
Hans har videregivet kontakt til anden leverandør som der blev arbejdet med i grundejerforening
på Båstrupvej.
7. Nyt boligområde
Mandag d. 05.12.2016 behandles forslag til lokalplan i udvalg.
Det har været og er en rodet omgang. Bestyrelsen har ved høringssvar og foretræde opnået det der
i udgangspunktet var hensigten.
I forhold til den beslutning der ventes på mandag vælger bestyrelsen at bede om foretræde på
udvalgets møde således at man kan understrege at der i administrationens oplæg mangler
henvisning samt illustration til Huscompagniets forslag om vejadgang til område B.
8. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde fastlægges til d. 09.02.2017
9. Diverse
Fastelavn d. 26.02.2017 forsøges afholdt som tidligere år.
Peter foreslås som arrangementsleder på dagen?
De mindste børns tønde skal være af pap i år.
Steen vil gerne stå for invitation og tilmelding.
Vil Jette igen i år stå for bestilling af tønder og diverse?
PBS nr. på bagside af nyhedsbrev står ikke anført med samtlige tal. Rettes til ved næste udsendelse
og til hjemmesiden.
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