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                 Fredensborg den 15/3 2019 
 
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro 14. marts 2019 
 
Til stede: Steen Hansen #209 (Formand), Rasmus Lyskov #134 (Næstformand), Jette Nissen #117 

(Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221, Hanne Jensen #315  
Afbud: Hans Wrang # 418 
Sted: Hos Steen #209 
 
Dagsorden: 
 

Punkt 1.  

• Valg af referent: Hanne 

• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 17/1 2019: Godkendt.  
 
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

• Regnskab for 2018 
o Status: Regnskab og budget blev gennemgået. 
o Revision: Regnskabet leveres til revision senest d. 18. marts 2019  

 

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• Status: Hjemmesiden er opdateret mht. de nyeste arrangementer. Der er godt liv i Facebook. 
 

Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit. 

• Bord/bænksæt, mærkning mod tyveri: Erik #221 og Peter #117 vil undersøge muligheden for at 
brænde en mærkning i.    

• Nye skraldespand fjernet/væk siden ca. 1/12 2018. Nyt fra Brugsen?  Steen vil spørge Vej og Park, 
om det er Vej og Park der har fjernet den skraldebøtte som vi satte op på stien ved Nøddehegnet, 
og/eller har sat den nye affaldsbeholder op på stien til Brugsen. Martin vil også spørge Bo fra 
Brugsen om Brugsen har noget med sagen at gøre.  

• Kontakt til skolen om tabt affald og rygning: Berit har skrevet til skoleinspektøren og spurgt om 
skolen har planer om at opsamle affald, herunder cigaretskod og tomme cigaretpakker, i området 
omkring skolen inden 31. marts, hvor grundejerforeningen har affaldsindsamlingsdag. 

• Berit vil spørge gartner Carsten, om han kender noget til baggrunden for den gamle vedtagelse om 
vedligeholdelse af hækken ud mod det grønne område ved #313. 
Berit vil også spørge, om han kan gøre noget ved skadereden i birketræet på det grønne område 
ved #315.  

 
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne. 

• Til salg: stadig 412 + siden sidst: 408 og 416 

• Seneste salg: Ingen siden sidste møde.  
 
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde. 

• Intet modtaget siden sidste møde 
 
Punkt 7. Fastelavn søndag den 3/3 

• Refleksioner: Der var over 80 deltagere. Det var et vellykket arrangement. 
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Punkt 8. Planlægning af den ordinære generalforsamling 2019 tirsdag den 30. april kl. 19:00 

• Fastlæggelse af dagsorden: Dagsordenen blev fastlagt. Bestyrelsen vil foreslå Rasmus som dirigent. 
Bestyrelsen vil også foreslå at regnskabsposten ’Telefontilskud’ ændres til ’Kontorhold’ [e.l.] i 
vedtægterne. Posten tænkes sammenlagt med ’Kontorartikler’. 
Steen sender indkaldelse med dagsorden og forslag samt formandsberetningen til bestyrelsen. 
Steen sørger også for omdeling af indkaldelsen senest den 9. april.   

• Spørgsmål til borgmesteren: Steen formulerer et par spørgsmål, bl.a. vedr. praksis for 
vejvedligehold.   

• Hvem er på valg/Hvem ønsker genvalg: Jette, Berit og Martin er på valg. Alle tre er villige til at 
genopstille. Suppleant Hans Wrang ønsker at fratræde. 

• Traktement: Berit og Jette bager hver en kage. Steen, Rasmus, Jette og Berit tager hver en kande 
kaffe med. Jette sørger for engangstallerkner, te og sukker. Rasmus sørger for øl og vand. 

• Bestyrelsen mødes kl. 18:45 
 
Punkt 9. Kommende aktiviteter for 2019. 

• Oprydnings/affaldsdag – Søndag den 31. marts kl. 10. Mødested: Ved søen  
o Invitationer: Martin lægger opslag om arrangement på Facebook. 

• Pizza og drikkelse: Vi vil spørge de fremmødte, om de har lyst til at blive og spise pizza efter 
indsamlingen. Jette sørger for at købe øl og vand samt affaldsposer og handsker. 

• Sommerfest – 24. august 2019: Vi venter med nærmere planlægning til næste bestyrelsesmøde.  
 
Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 13. maj 2019 
 
Punkt 11. Eventuelt: Ikke noget. 
 
Mvh. 
Hanne,  #315 


