Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 11/8 2016
Referat
Til stede:
Tidspunkt:
Sted:

Steen Hansen #209, Jette Nissen #117, Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221,
Torsdag den 11/8 kl. 19:30 – 21.30
Hos Steen #209

Dagsorden:
Punkt 1.Valg af referent og godkendelse af referat
Referat fra møde den 19/5 godkend. Martin valgt som referent.
Punkt 2. Nyt fra kasser v. Jette.
 Antal indbetalinger?
 Hvem mangler?
 Hvem har afvist at betale?
 Opkrævning fra tilflyttere. Hvordan håndterer vi det?
 Henvendelser fra ejendomsmæglere ved salg. Hvordan håndterer vi det?
Der er store udfordringer med at logge på netbank, E.boks mv. hvilket gør det umuligt at
trække data og betale regninger. Steen forsøger at kontakte NEM-ID med henblik på at finde
en løsning og Jette kontakter Nordea med henblik på at få betalt regningerne.
Punkt 3. Nyt fra webmaster v. Berit.
Carsten Højgaard er ved at være færdig med den nye hjemmeside. Der mangler den sidste
finish. Martin afholder i den kommende tid et møde med Carsten med henblik på at få
overdraget hjemmesiden.
Punkt 4. Nyt fra gartner v. Steen.
Regning til gartneren er ikke betalt pga. problemer med netbank jf. punkt 2. Der tages
kontakt til gartneren herom. Sten og Jette kontakter også gartneren i forhold til
transformerstationen.
Punkt 5. Overflytning af konti mv. fra Jørn Bang til Steen Hansen.
Det er netop lykkedes gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at få oprettet Steen som
formand, således at konti mv. kan overflyttes.
Punkt 6. Status på salg v. Hanne.
Solgte huse:
#119, den 1/7
#128, den 1/8
#207, den 17/6
#261, den 1/9
#312, den 1/9
Til salg:
#126
#213
#414
#506
#451 (ikke med i vores Grundejerforening)
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Punkt 7. Fibernet v. Martin
Martin mødes med Fibia den 24. august med henblik på at der kan gives et
prisoverslag
Punkt 8.

Ny lokalplan nr. F114.
Forslaget til lokalplan blev drøftet. Det blev aftalt, at der efter borgermødet den 18/8
udarbejdes et høringssvar. Blandt de emner, som blev drøftet var:
1. Trafikale løsninger særligt omkring område B.
2. Bebyggelsesprocent i område B
3. Hegn langs nord/sydgående hegn
4. Støjgener
Steen og Martin udarbejder høringssvar

Punkt 9. Fastlæggelse af kommende møder.
8/9 (reserveres)
22/9
Punkt 10. Evt.
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