Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 5/8 2021

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro.
Til:
Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

Steen Hansen #209, Rasmus Lyskov #134, Jette Nissen #117, Martin Ishøy #124, Berit Jensen
#221, Ove Ferrini-Lundgren #313 og Lars Bech #412
Berit Jensen #221; Rasmus Lyskov #134
Torsdag den 5/8 2021 kl. 19:30 – 21:00
Hos Steen

Punkt 1.
• Valg af referent
Martin
• Referat fra møde afholdt den 10/6 2021 er udsendt og godkendt
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Status på kontingenter og rykkere
147 har betalt kontingent. Der udsendes 12 rykkere. Den kontante beholdning i banken 168.248 kr.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• 238 medlemmer af Facebookgruppen. Derudover ikke noget nyt at berette.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit.
• Væltede træer ved søen og ved indkørsel til 300 ulige vejen
Væltede træer ved søen bliver fjernet i løbet af efteråret. Der tages kontakt til Vej og Park om
øvrige væltede træer.
• Beplantning ved #116
Der lægges ny asfalt på 100-vejen. Men det er en forudsætning, at beplantningen ved 116
beskæres (fællesareal), og at grundejerne sørger for at beskære/fjerne buske mv., der når ud til
vejen. Bestyrelsen sørger for, at fællesarealet bliver beskåret. Grundejerne har ansvaret for at
beskære egen buske, fjerne fliser, affald og andre ting, der kan besværliggøre arbejdet.
Græsset på stamvejen bliver kun slået 2 gange om året af kommunen. Bestyrelsen forhører sig om
muligheden for, at arealet bliver delvist slået (ca en bane) af gartneren.
•

Skraldespande placeret i rabat
Der tages kontakt til grundejer om at fjerne skraldespande og afskærmning, der står uden for
matriklen, idet skraldespande mv. skal placeres inden for matriklen, når der ikke skal afhentes
skrald.

Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
•
•

Til salg: #119, #410
Seneste salg: #321 B, #311

Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen.
• Referat fra generalforsamling er omdelt
• Klimakonference torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00-20.30 på Fredensborg Rådhus
Bestyrelsen er repræsenteret. Invitation lægges på Facebook.
Punkt 7. Planlagte og nye aktiviteter for 2021.
• Sommerfesten aflyses pga. for lidt tid til planlægning. Der kunne ikke træffes beslutning før
sommerferien pga. corona, og det betyder, at der er for lidt tid til at stable arrangementet på
benene. Vi vender stærkt tilbage i 2022.
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Punkt 8. Fastlæggelse af kommende møder.
Den 11. november 2021

Punkt 9. Eventuelt.
Intet at bemærke
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