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Grundejerforeningen Vilhelmsro                                                                                Fredensborg den 21/3 2021 
 

Referat af bestyrelsesmøde. 
 
Tilstede: Steen Hansen #209 (Formand), Rasmus Lyskov #134 (Næst formand), Jette Nissen #117 

(Kasserer), Berit Jensen #221,  
Afbud: Martin Ishøy #124, Hanne Jensen #315 og Ove Ferrini-Lundgren #313 
Tidspunkt: Torsdag den 25/3 2021 kl. 19:30 – 21:00 
Sted: Via Teams 
 
Dagsorden: 
 
Punkt 1.  

• Valg af referent 
Rasmus skriver. 

• Referat fra møde afholdt den 14/1 2021 er udsendt og godkendt 
 
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

• Regnskab for 2020 og revision 
Jette har færdiggjort regnskab for 2020. Viser resultat på små 11.000,- positive kr.  

• Budget for 2021 
Gebyrer for kontokort er steget, derfor sættes budget post ”gebyrer og porto” op fra 600,- kr. til 
1500,- kr.  
Fra 2014 til nu er vi steget fra 138 kontingentbetalende grundejere til 148 i dag. 
Vi skal indhente tilbud på vedligehold af vores områder til efteråret, det nuværende løber året ud. 
 

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• - 
Medlemmer af gruppen der ikke længere er grundejere i foreningen sorteres løbende ud af gruppen. 

 
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit. 

• Tilbud på rydning af buske og træer ved 200 lige-vejen er underskrevet, og arbejdet er udført 
 

• Ødelagte kanter langs stikanter efter snerydning og saltning 
Berit har løbende taget billeder af forholdende rundt omkring på stierne. Der er ikke kommet nogen 
respons endnu.  
 

Punkt 5. Status på salg, v. Hanne. 

• Til salg: 
101 (ny) og 240 

• Seneste salg:  
109,  210,  236,  321B,  506 
Steen køber velkomst til de nye og deler ud.  
 

Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen. 

• Henvendelse fra Claus Birkelyng om nyt koncept der hedder ”nabovenner”. Claus vender tilbage til 
bestyrelsen med mere info.  

 
Punkt 7. Generalforsamling 28. april. 

• Reservere lokale på skolen 
Vi udskyder generalforsamlingen en måned, til onsdag den 26. maj.  
Martin lægger opslag på facebook gruppen. 
Berit flytter vores reservation af lokalet på Vilhelmsro skole.  

• Teams hvis covid-19 restriktioner stadigvæk er gældende, hvordan gør vi det rent praktisk? 
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• Skal vi invitere en foredragsholder? 
Steen hører Claus Birkelyng om han vil skyde ”nabovenner” i gang på generalforsamlingen. 

• Indbydelse/dagsorden 

• Dirigent 

• Omdeling 
 
Fra sidste møde: 

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 – ønsker ikke at modtage genvalg 

• 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 – Anders taler med Henning og Kirsten  

• Kirsten Poulsen #249 - 
Jette afklarer ovenstående.  

 
Punkt 8. Planlagte og nye aktiviteter for 2021. 

• Store affaldsdag 
Fra sidste møde: 17-18 april er der landsdækkende affaldsindsamling. Vi afventer status på 
restriktioner. Ud fra gældende restriktioner opfordrer vi til at der spadseres en tur og ryddes affald i 
vores område.  
 

• Sommerfest 
Fra sidste møde: Vi afventer status på restriktioner. Hvis det kan lade sig gøre afholder vi en 
sommerfest. Dato, sensommer, fastsættes senere.  

 
 
Punkt 9. Fastlæggelse af kommende møder. 

• Næste bestyrelsesmøde afholdes 29. april 19:30 
 
Punkt 10. Eventuelt. 

•  
 
Mvh 
Steen, #209 
Mobil 3079 0804 
formand@vilhelmsro.dk 
steen.ulsoe@hansen.mail.dk 
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