Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 12/8 2018
Referat
Tilstede
Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

Steen Hansen #209 (Formand), Rasmus Lyskov #134 (Næst formand), Jette Nissen #117
(Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221,
Hanne Jensen #315 og Hans Wrang # 418
Torsdag den 16/8 2018 kl. 19:30
Hos Steen #209

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent.
Rasmus Damm påtog sig opgaven.
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 17/5 2018.
Ingen bemærkninger.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Kontingent indbetalinger
Ud af 160 parceller har 104 indbetalt kontingent via PBS, 34 har betalt via FI kort. 18 har endnu ikke
betalt, heraf 3 beboere der har meldt klart fra.
Der fremsendes 1. rykker/reminder til 14 parceller der ikke har betalt, samt velkomst brev og
kontingentopkrævning til den sidste parcel.
I budget 2018 er der regnet med 148 kontingent indbetalinger, der er vi nu inden 1. rykker.
• Steen, adgang til foreningens konto i banken.
Steen/Jette tager kontakt til banken angående Steens adgang til foreningskontoen.
Pt. Har grundejerforeningen et indestående på 130.500,- kr.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Status
Der er over sommeren kommet en smule flere til så vi nu er oppe på 149 medlemmer af
facebookgruppen.
Gruppen får lov at have en aktivt liv så længe bemærkninger og indhold har relation til foreningen
og/eller området.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Status
Gartner er betalt for 1. halvår.
Bord/bænksæt ved 300 ulige vejen er gået i stykker, gartneren smider det ud.
Det besluttes at smide bord/bænksættet ved søen ud samtidigt og indkøbe to nye. Der afsættes et
rammebeløb på 5000,- kr. i alt.
Steen kigger på nedløbsrør på transformerstation.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne (denne gang Steen, da Hanne er på ferie).
• Til salg: #251, #412
Taget til efterretning.
• Solgt i perioden 1/1 – 12/8 2018 iht. boliga: #440 18/1 Familieoverdragelse, #311 den 14/1, #232
den 7/3, #120 den 17/4, #316 den 8/6 og #226 den 24/6
Taget til efterretning
• Henvendelser fra ejendomsmæglere.
Ejendomsmæglere vil gerne have oplysninger om foreningen ved salg af ejendomme i området, de
vil dog ikke betale for oplysningerne. Bestyrelsen vurderer at opkrævning af gebyr for ydelsen er for
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besværlig og tidskrævende kontra arbejdet med at fremsende oplysningerne. Gebyr droppes.
Mæglere opfordres til at huske nye beboere på betaling af kontingent.
Punkt 6. Modtaget post siden sidste møde.
• #316 skilte om nabohjælp
Beboer har fået svar jf. beslutning på generalforsamling. Der er afsat en pulje de enkelte veje kan
søge om opsætning af skilte.
• #434 parkering af biler
Beboer er opfordret til at tage kontakt til ejere af køretøjer. Bestyrelsen har ingen hjemmel til at
udføre tiltag, hvis en drøftelse beboerne imellem ikke har nogen effekt gælder kommunens regler
for parkering.
• 200 ulige vejen, parkering af biler og anhænger
Som ovenstående.
• 200 ulige vejen, hund der konstant gør
Naboer har haft drøftelse med ejer, dog uden held. Nabo opfordres til at alliere sig med øvrige
naboer og tage en sober drøftelse om problemet med ejeren.
• Danmark redder liv, Hjertestarter
Der er ikke afsat penge i budget til indkøb af hjerte starter. Der er hjertestarter opsat tilgængelig
24/7 på Vilhelmsro skole samt i Brugsen i åbningstiden.
• Førstehjælpskurser/hjertestarterkursus
Bestyrelsen mener ikke det er et foreningsanliggende at arrangere/afholde 1. hjælps kursus.
• Gratis energitjek
Henvendelse fra kommunen lægges på Facebook.
• Opslag på Facebook vedr. ødelagt sti
Sti og rabatter er besigtiget af Steen, giver ikke anledning til henvendelse til Huscompagniet.
• Henvendelse om beskæring af træer/buske fra rækkehuse mod brugsen
Levende hegn mellem Vilhelmsro og Kirkevangen må beskæres men ikke fælles. Hegnet er for nyligt
blevet beskåret af kommune på Vilhelmsro side.
• Rester fra hækkeklip
Beboere der har have/gren affald liggende længe opfordres til at få det fjernet, ikke mindst med
tanke på det afbrændings forbud der netop er ophævet.

Punkt 7. Planlægning af Sommerfest med grill ved søen den 25/8.
• Antal tilmeldte:
20-25 tilmeldt
• Hvem gør hvad?
o Grill, Rasmus Damm
o Borde/bænke, Rasmus Damm
o Øl, vand, chips, Jette Nissen
o Spil, Steen

Punkt 8. Mulige aktiviteter for 2018/2019.
Fastelavn Oprydnings/affalds dag – April 2019
Sommerfest – August 2019
Punkt 9. Fastlæggelse af kommende møder.
Næste møde afholdes 25/10-2018 hos Steen i #209 kl. 19:30
Punkt 10. Eventuelt.
• GDPR
Bestyrelsen har drøftet persondataforordningen og mener ikke den bør give anledning til tiltag fra
bestyrelsens side. Bestyrelsen hverken behandler eller opbevarer personfølsomme oplysninger.
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