Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 15/1 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro.
Til:

Steen Hansen #209 (Formand), Rasmus Lyskov #134 (Næst formand), Jette Nissen #117
(Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221 og Ove Ferrini-Lundgren #313

Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

Hanne Jensen #315
Torsdag den 14/1 2021 kl. 19:30 – 20:30
Via Teams

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent
Rasmus tog den.
• Referat fra møde afholdt den 12/11 2020 er udsendt og godkendt
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Kontingent indbetalinger og opdateret liste.
Budget indtægt 2020 er opnået.
148 har betalt, 12 mangler primært gengangere.
Status på indestående på foreningens konto 126.881, - kr.
•

Udsende rykkere/remindere på Facebook?
Vi skal ikke gøre mere end hvad vi gør nu for at opkræve kontingentet.

•

Regnskab for 2020 og revision
Jette arbejder på at afslutte regnskabet, fremsendes til bestyrelsen inden det gives til revision.

•

Budget for 2021
35.000,- til genopretning af trappeskrænt.
Samme beløb til hhv. fastelavn og sommerfest, i tilfælde af at der sker mirakler med Corona.
Jette har modtaget regning fra One.com, abonnementet er blevet en smule dyrere end normalt.
Jette hører lige hvorfor.

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Status
Der er nu 220 medlemmer plus tre ventende anmodninger.
Der er god aktivitet på siden, med en god og sober tone.
• Forslag om reminder om parkeringsregler
Vi gentager et opslag om parkeringsreglerne på vejene. Der skal lægges vægt på snerydning og
redning og de almindelige gældende regler.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit.
Vi mangler at godkende Carstens tilbud på vedligeholdelse, Steen underskriver og afleverer den.
Kommunen har beskåret træer, buske mm.
Der flyder ikke med så meget affald på stierne under Corona nedlukning.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg:
240, 321b, 506 er til salg.
• Seneste salg:
Der er ikke solgt boliger siden sidst.
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123 og 227b er solgt.
123 er budt velkommen til foreningen. Steen byder 223b velkommen.
•

Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen.
Indkaldelse til årligt møde på kommunen, der håbes at det kan afholdes 12. oktober.
Borgmesteren kommer gerne til foreningens generalforsamling.
Invitation til kommunens klimaråd. Der er plads til én repræsentant fra grundejerforeningerne,
vælges eventuelt på mødet i oktober.

Punkt 7. Fastelavn den 14/2 2021
• Aflyse pga. covid-19 restriktioner?
Vi aflyser allerede nu fastelavn i år.
Martin laver opslag på Facebook.
Punkt 8. Generalforsamling uge 17 (26-29. april)
• Fastlægge dato
Vi afholder generalforsamling 28. april kl. 19:00-21:30
• Reservere lokale på skolen
Berit kontakter skolen og reserverer et lokale.
• Teams hvis covid-19 restriktioner stadigvæk er gældende
Vi satser på Zoom eller Facebook live. Måske en kombination.
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år):
• Jette Nissen #117 – modtager genvalg
• Martin Ishøj #124 – modtager genvalg
• Berit Jensen #221 – modtager genvalg
Suppleanter (vælges for 1 år):
• Hanne Jensen #315 – er i tænkeboks
• Ove Ferrini-Lundgren #313 – satser på kampvalg, hvis modsat modtager genvalg
Revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år):
• Anders Albrechtsen #241 – modtager genvalg
• Henning Poulsen #249 – Anderstaler med Henning og Kirsten
• Kirsten Poulsen #249 Punkt 9. Planlagte og nye aktiviteter for 2021.
• Store affaldsdag – Vi afventer status på restriktioner. Ud fra gældende restriktioner opfordrer vi til
at der spadseres en tur og ryddes affald i vores område.
•

Sommerfest – Vi afventer status på restriktioner. Hvis det kan lade sig gøre afholder vi en
sommerfest. Dato fastsættes senere.

Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder.
Torsdag 25. marts er næste bestyrelsesmøde.
Punkt 11. Eventuelt.
• Hvad er status på den nye affaldsordning. Vi tager som grundejerforening fat i kommunen og hører
hvor man er i processen.
• Græsrabatterne bliver ødelagt ved snerydning. Kommunen lovede at indkøbe maskiner der passede
til stierne, det ser ikke sådan ud.
Berit tager et billede på sin næste gåtur og sender det til giv et praj.
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