Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Vilhelmsro i Cafe Time Out 20. april:
Til stede var repræsentanter fra følgende numre: 323A, 117, 331, 308, 253, 241, 249, 226, 227, 201, 243
120, 216, 215, 323B, 236
1) Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Allan fra 323B. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
varslet i tide, og derfor var lovlig.
2) Formandens beretning: Det sidste år har været uden de store begivenheder - men ikke helt uden
aktivitet i foreningen. Først det mere officielle: Fredensborg Kommune har rod på deres hjemmeside.
Sidste sommer fik vi efter flere forsøg endelig rettet kontaktoplysningerne til grundejerforeningen på
kommunens hjemmeside - og så opdagede jeg forleden, at det var galt igen - det var Søren Larsen, der
nu stod som formand - og jeg har konstateret, at det er Ove Lundgren, der får brevene fra kommunen!
Jeg har efterfølgende mailet igen og håber nu, at det kommer i orden. Det ser ud til det indtil videre!
Forslag til ny kommuneplan var i høring sidste sommer, og grundejerforeningen indsendte forslag til 2
punkter: det ene for at hindre tilladelse til støjende fritidsaktiviteter umiddelbart vest og øst for
Vilhelmsro, det andet om at begrænse tilladelser til fortætning i villakvarterer. Ingen af forslagene fik
indflydelse i den nye kommuneplan.
Fredensborg Forsyning opstillede i vinter en glascontainer på stamvejen. Den skæmmede området, var
til gene for naboerne og var i øvrigt overflødig, fordi vi har let adgang til containerne ved Brugsen og
Højvangen. Vi forsøgte først med en mail til Fredensborg Forsyning, men fik blot et svar om at vi skulle
anvise et andet sted på stamvejen - men det ville jo ikke løse problemet. Derefter skrev jeg til chefen for
Fredensborg Forsyning - uden resultat. Endelig sendte jeg mail til alle medlemmer af Teknik og
miljøudvalget. Det gav resultat, og i løbet af få dage var containeren fjernet.
Husk nu, at et af argumenterne for at få fjernet containeren på stamvejen var, at det var lettere at bruge
andre glascontainere - glas skal ikke bare smides i de almindelige affaldssække!
I sidste uge fik vi brev om at ejeren af marken syd for Vilhelmsro vil afspærre hulvejen. Vi kan indsende
et høringssvar inden 21. maj, og det vil bestyrelsen sørge for sker. Hulvejen er i virkeligheden den gamle
vej til gården Vilhelmsro. Det er også den vej, rejseplanen angiver, hvis man skal med bus mod Hørsholm
og starter i den sydlige del af Vilhelmsro. Og frem for alt er det en vigtig adgangsvej til Knurrenborg Vang
og hvis man er på cykel mod Lønholt. Vi vil derfor protestere mod nedlæggelse af vejen.
Fældning af poplerne: som alle nok har set eller hørt har kommunen fældet poppelrækken øst for
Vilhelmsro. Det er noget overraskende, fordi der udtrykkeligt står i lokalplan 106A, at de skal bevares.
Det er åbenbart også en fejl, at de er blevet fældet - og begrundelsen er god nok - de ødelægger stien,
men det er ikke nyt. Det blev påpeget allerede ved borgermødet i november 2008 om lokalplanen, så
kommunen må have ment det meget alvorligt med poplerne. Grundejerforeningen er blevet inviteret til
et møde den 3. maj om en løsning. Vi vil deltage med 2-3 fra bestyrelsen og vores holdning er, at popler
ikke er særligt kønne, og de ødelægger stien, men der skal plantes andre træer som erstatning

Vi har set, at gartneren nu har ryddet grundigt op omkring søen ved 200 lige vejen, og det har pyntet og
givet liv til søen.
Vi har haft et enkelt arrangement i foreningen, den sædvanlige tøndeslagning ved fastelavn. Selv om det
var meget koldt, var der stor interesse for at deltage i arrangementet. Der var mødt 55-60 deltagere op,
i alle aldre, til hygge og tøndeslagning ved søen på 200-lige vejen. Der var varme drikke, fastelavnsboller
og tøndeslagning for store og små børn samt for damerne og herrerne. Der blev slået mange gange på
tønderne, før der blev fundet en kattedronning og kattekonge i de respektive klasser. Derefter var der
uddeling af præmier og børnene nød de godter, der faldt ud af tønderne. Dejligt at så mange støttede
op om arrangementet og mødte op på trods af sne og kulde.
Formandens beretning blev godkendt.
3) Kassererens beretning – forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Regnskabet blev
godkendt.
4) Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent: Kontingentet fortsætter uændret, selvom det fra
salen blev påpeget, at foreningen skal passe på ikke at få en for stor formue. En beboer foreslog, at vi
hævede driftsvedligeholdelsen på budgettet for 2010 fra 35.000 til 55.000, så vi har mulighed for at få
vedligeholdt søen. Det blev besluttet. Derpå blev forslaget til budget godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag: Der kom et forslag om at fjerne containeren, men da den er blevet
fjernet, er forslaget trukket tilbage.
6) Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer:
Følgende er på valg:
Lis Grete Møller: Ønsker genvalg.
Jesper Christoffersen: Ønsker ikke genvalg.
Torben Brandt: Ønsker ikke genvalg.
Bertil Høyer-Hansen (suppleant): Ønsker ikke genvalg.
Agnete Typp (suppleant): Ønsker ikke genvalg.
Normalt vælges formanden for to år, men da det sidste år var et skævt år, blev hun kun valgt for et år.
Nu er det for to år, og Lis Grete blev valgt for en toårig periode.
Helle Christoffersen fra 227 stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind. Helle Sommer fra nummer 236
stillede ligeledes op og blev også valgt ind. Som suppleanter blev valgt Allan Hviid fra 323B og Christian
Lunding fra nummer 308.
Revisorer: Anders Albrechtsen og Henning Poulsen blev valgt som revisorer. Som revisorsuppleant blev
valgt Kirsten Poulsen.

7) Eventuelt: Hulvejen: Som nævnt under formandens beretning er grundejerforeningen blevet bedt om
at give sin mening til kende om hulvejen ned til Knurrenborg Vang, som en borger ønsker afspærret.
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at modsætte sig afspærringen. Bestyrelsen skriver et
brev og kommenterer, at den ikke kan gå ind for afspærringen. Derudover tager den kontakt til de andre
grundejerforeninger i området. Henning Poulsen tager kontakt til lokalhistoriker Søren Widding, som
formentlig også vil have en holdning til det spørgsmål.
Poplerne ud for Vilhelmsro er blevet fældet, selvom kommunen ikke havde lov til at gøre det.
Formanden oplyste, at vi er inviteret til møde for at drøfte kommunens bommert. Kommunen vil
genetablere en række træer, men det kræver en ændring af lokalplanen, som derfor skal sendes i
høring. Bestyrelsens repræsentanter blev opfordret til at arbejde for noget kønt og lavt – og gerne noget
vi kan bruge til noget – frugttræer eller lignende. Helle Christoffersen opfordrede bestyrelsen til at tage
kontakt til gartneren og få et forslag fra ham inden mødet.
Der blev spurgt til de nye busstoppesteder på stamvejen, og hvorfor de er kommet. Svaret er, at det er
en lille telebus, der bruger stoppestederne.
Der blev spurgt til et træ, der væltede i vinter. Hvorfor er det ikke blevet genplantet, når det er
kommunens træ? Vi blev enige om, at dem, der bor det pågældende sted, selv må kæmpe den sag, hvis
de vil det.
Endelig blev der under dette punkt spurgt til, hvad stykket mellem Brugsen og Vilhelmsro skal bruges til?
Oprindeligt var det udlagt til grunde, men det står stille i øjeblikket, hvor grundsalget ikke just topper.

