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Grundejerforeningen Vilhelmsro                                                                                   Fredensborg den 11/11 2021 
 

Referat  
 
Til stede: Steen Hansen #209, Jette Nissen #117, Martin Ishøy #124 og Ove Ferrini-Lundgren #313 
Afbud: Rasmus Luskov # 134, Berit Jensen #221 og Lars Bech #412 
Tidspunkt: Torsdag den 11/11 2021 kl. 19:30 – 21:00 
Sted: Hos Steen 
 
Dagsorden: 
 
Punkt 1.  

• Valg af referent 
Martin valgt som referent 

• Referat fra møde afholdt den 5/8 2021 er udsendt og godkendt 
Referat godkendt 

 
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

• Status på kontingenter og rykkere 
15 har ikke betalt. Der udsendes rykkere 

• Status på budget 
Intet at bemærke 
 

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• Der laves Facebookopslag om skraldespande, parkering mv. 
 
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit & Steen 

• Der indhentes tilbud på fældning af ødelagte træer ved søen og træet ved #214 

• Der er udsendt skrivelser til husstande, der har placeret skraldespande udenfor egne parcel 

• Udsættelse af asfaltering på 100 lige vejen. Udsættelsen skyldes, at der skal etableres fibernet. 
Bestyrelsen forhører sig hos kommunen om, hvornår der forventes etableret fibernet, og om det 
gælder hele Vilhelmsro. 
 

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

• Til salg: #301 

• Seneste salg: #119, # 240, #311, #406 og #410. 
 
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen. 

• Klimakonference torsdag den 19/8 2021 på Fredensborg Rådhus 
Intet at bemærke 

• Rundtur med Uffe fra Nordsjællands Park & Vej den 15/9 2021 
NSPV har lavet mange af tingene som blev påpeget på rundturen. Bl.a. er skråninger blevet 
beskåret, og der er renset op langs stien ved Kirkeleddet. Til vinter beskæres nogle af træerne.  

• Årlige fællesmøde med grundejerforeninger og kommunen den 12/10 2021 
Bestyrelsen var repræsenteret ved mødet. Der blev bl.a. orienteret om affaldsordningen herunder 
at den er obligatorisk for alle. Der blev også orienteret om byudviklingsprojekterne. 
Nærpolitistation etableres i Nivå i 2022. 

• Ladestander inspirationsmøde for boligforeninger den 23/11 2021 
Bestyrelsen deltager ikke, da det er målrettet boligforeninger med større fælles parkeringsanlæg 

 
Punkt 7. Planlagte og nye aktiviteter for 2021/2022. 

• Fastelavn.  
Planlægges på næste møde 
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Punkt 8. Fastlæggelse af kommende møder. 

• Bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. januar 2022 

• Generalforsamling 
Onsdag den 27. april 2022 

 
Punkt 9. Eventuelt. 

• Intet at bemærke 
 


