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Grundejerforeningen Vilhelmsro                                                                                    Fredensborg den 20/1 2022 
 

Hermed indkaldelse til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro. 
 
Til: Steen Hansen #209, Rasmus Lyskov #134, Jette Nissen #117, Martin Ishøy #124, Berit Jensen 

#221, Ove Ferrini-Lundgren #313, og Lars Bech #412 
 
Afbud: Rasmus Lyskov, Jette Nissen og Martin Ishøy. 
 
Tidspunkt: Torsdag den 20/1 2022 kl. 19:30 – 21:30 
Sted: Hos Steen (Vi har haft Corona her i huset over jul og nytår) 
 
Dagsorden: 
 
Punkt 1.  

• Valg af referent – Berit Jensen 

• Referat fra møde afholdt den 11/11 2021 er udsendt og godkendt  
 
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

• Status på udsendte rykkere – Ikkeflere indbetaler siden sidste rykker ej udsendt. 

• Regnskab for 2021 – ikke klargjort endnu. 

• Status på budget for 2022 – Ikke klargjort endnu – tilføj tilbud fra gartner omkring fældning og 
oprydning ved søen. 
 

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• Status – Rettelse af hjemmesiden vedrørende bestyrelsesmedlemmer. 
 
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit & Steen 

• Tilbud på fældning af ødelagte træer ved søen og træet ved #214 (Tilbud sendt ud til jer tidligere) – 
Godkendt. 

• Tilbud på vedligeholdelse af arealer 2022/2023 (Tilbud sendt ud til jer tidligere) – Godkendt. 

• Status på placering af skraldespande udenfor egne parcel – Der er stadig flere udfordringer. 

• Fibernet i Vilhelmsro? Forhøre os hos kommunen  - Steen skriver til kommunen. 
 

Punkt 5. Status på salg, v. Hanne. 
Selvom Hanne ikke længere er med i bestyrelsen, vil Hanne gerne ajourføre vores liste. 

• Til salg: - 217 – 301- 312 – 440. 

• Seneste salg: Intet siden sidste møde. 
 
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen. 

• Henvendelse vedrørende varmepumper. 
– Drøftet i bestyrelsen, besværligt at administrere, Steen sender også svar til forslagsgiver. 
 
Vilhelmsro får ikke adgang til fjernvarme (ifølge kommunen). Jeg har talt med Lars Simonsen 
(byrådet), han anbefaler muligheden for at man kan gå sammen i grupper om en fælles 
varmepumpe (benævnes lokal varme), hvis nogle er interesseret, kan de kontakte Lars. –  
- Steen skriver til kommunen og forhører omkring fjernvarme på Vilhelmsro. 
 

Punkt 7. Fastelavn søndag den 27/2 

• Gennemføre med de lempelser der er nu af covid-19 restriktioner?  - Bestyrelsen besluttede at 
gennemføre arrangementet med hensyntagen til Covid -19 restriktioner. 

• Steen laver indbydelser og sender ud. 

• Jette køber tønder og bestiller boller og drikkelse hos Brugsen. 

• Berit køber gaver 

• Lars hjælper med opsætning på dagen. 
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Punkt 8. Generalforsamling tirsdag den 26/4 

• Reservere lokale – Berit reserverer lokalet. 

• På valg er: 
Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år): 

• Steen Hansen #209 – Modtager gerne genvalg 

• Rasmus Lysskov #134 – Modtager gerne genvalg 
 
Suppleanter (vælges for 1 år): 

• Ove Ferrini-Lundgren #313 – Modtager gerne genvalg 

• Lars Bech #412 – Modtager gerne genvalg 
 
Revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år): 

• Anders Albrechtsen #241 

• Henning Poulsen #249   

• Kirsten Poulsen #249  
- Jette kontakter revisorerne om genvalg 

 
Punkt 9. Nye aktiviteter for 2022. 

• Store affaldsdag? – Tages op på næste bestyrelsesmøde 

• Sommerfest? – Tages op på næste bestyrelsesmøde 
 
Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder. 

• Bestyrelsesmøde – NÆSTE MØDE 24/3 2022 
 
Punkt 11. Eventuelt.  – Ingen punkter under eventuelt 

•  
 
Referent 
 
Berit 
7/2 2022 


