Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 19/5 2017
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro 18. maj 2017
Til stede:
Tidspunkt:
Sted:

Steen Hansen #209 (formand), Rasmus Lyskov #134 (næstformand), Jette Nissen #117
(kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221, Hanne Jensen #315
Torsdag den 18/5 kl 19:30
Hos Steen #209

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 16/3 2017: Godkendt uden bemærkninger.
Punkt 2. Konstituering af bestyrelsen: Bestyrelsen konstituerede sig med samme postfordeling som hidtil:
• Formand: Steen Hansen #209
• Næstformand: Rasmus Lyskov #134
• Kasserer: Jette Nissen, #117
• Bestyrelsesmedlemmer: Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221
• Suppleanter: Hans Wrang # 418, Hanne Jensen #315
Punkt 3. Referat fra generalforsamlingen afholdt den 27/4 2017:
• Hanne sender det færdigredigerede Vilhelmsro Nyt med referatet af generalforsamlingen til Steen,
som vil sørge for udskrivning, mangfoldiggørelse og omdeling, og til Martin, som vil lægge det på
vores hjemmeside og Facebook.
Punkt 4. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• 2. juni sender Nets girokort til grundejere som ikke er tilmeldt BS. Jette vil forinden forsøge at få en
betalingsfrist sat ind på girokortene.
• Jette trækker listen fra Nets 5. juni, så vi kan se, hvem der er blevet opkrævet. Listen sendes til
Steen.
• Status på Nets adgange mv.: Man kun kan komme til listerne via browseren Firefox.
Punkt 5. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Steen sender billeder fra generalforsamling til Martin som lægger dem på vores hjemmeside og
Facebook?
• Martin vil rykke Carsten for ændring af den grønne farve på hjemmesiden, og samtidig bede ham
sende opgørelse over udgifter til abonnementet på One.com og Dk Hostmaster.
• Martin vil lægge oplysninger om og opfordring til kontingentbetaling på hjemmeside og Facebook.
• Der er nu 81 medlemmer af Facebook-gruppen.
Punkt 6. Nyt fra gartner mv.
• Skuret: Steen vil sørge for oprydning i skuret.
• Affald: Berit har fået oplyst at eleverne slet ikke må ryge i skoletiden, heller ikke uden for skolens
grund. Vi venter med en evt. ny henvendelse til skolen vedr. henkastede cigaretpakker og -skod på
stierne til efter sommerferien.
Martin vil tale med Bo om affald langs sti ned til SuperBrugsen.
Punkt 7. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: # 311 & 506.
• Listen over grundejere er blevet opdateret 17. maj med navnene på de ejere der har overtaget
huse siden sidste opdatering. Listen kan ses på fællesdrevet OneDrive eller rekvireres hos Hanne.
Punkt 8. Fibernet.
• Hvordan kommer vi videre?: Michael, #261, har kontaktet Bolignet-Aarhus. (En forening der if.
deres hjemmeside ”leverer informations- og kommunikationsveje til boliger, erhverv og
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foreninger”). Martin og Michael skal mødes med medarbejdere fra Bolignet-Aarhus, som kommer
hertil i næste uge for at se på området mhp. at give tilbud på installation af fibernet.
Anders, #241, har meddelt at han vil sende forskelligt relevant materiale til Martin.

Punkt 9. Siden sidste møde:
• Hærværk i området, skal vi som bestyrelse gøre noget?: Det var et omfattende hærværk (bænk
kastet i søen, skraldespande væltet, postkasser ødelagt og svinet til mv.). Holdningen på mødet var
at vi som bestyrelse kan vi ikke rigtig stille noget op nu.
Punkt 10. Evt.
Berit har haft den irriterende oplevelse at papirbøtten ikke blev tømt, fordi der holdt en parkeret bil i
vejen for skraldebilen. Vi vedtog at sætte en henstilling om at tage hensyn ved parkering ind i den faste
rubrik ”Bestyrelsen vil gerne rette opmærksomheden på ….” i den aktuelle udgave af Vilhelmsro Nyt.
Punkt 11. Fastlæggelse af kommende møder:
Næste møde: Torsdag 17. august 2017.
Mvh.
Hanne, 315
Tlf. 48263336
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