Fredensborg den 2/3 2018
Rettet 8/3 2018
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro torsdag d. 1. marts 2018
Til stede:
Afbud:

Steen Hansen #209 (Formand), Jette Nissen #117 (Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen
#221, Hanne Jensen #315 og Hans Wrang # 418
Rasmus Lyskov #134 (Næstformand)

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne.
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 11/1 2018: Godkendt.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Status på kontingent opkrævning og rykkere: Der er kommet én indbetaling mere. I alt har
kampagnen resulteret i 4 nye medlemmer.
• Status på uretmæssig opkrævning fra Nets: Beløbet skyldes bl.a. rykkergebyr. Vi lukker sagen.
• Regnskab for 2017/Budget for 2018: Jette udleverede et udkast. Vi fastlagde bestyrelsens forslag til
budget. Jette laver regnskab for 2017 færdigt og sender det til bestyrelsen inden næste møde.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Både Allan Hvid og Carsten har tilsyneladende modtaget opkrævning fra One.com. Carsten har
betalt og Allan har sendt opkrævningen videre til Jette, som har betalt. Martin og Jette forsøger at
udrede trådene og sikre at der fremover kun kommer én opkrævning til grundejerforeningen.
Punkt 4. Nyt fra gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
•
Det fjernede stativ: Rasmus har sat et nyt op. Berit har i mail skolelederen bedt skolen om at stå for
tømning. Skolelederen har svaret at skolen vil sørge for tømningen.
•
Cigaretaffald på stierne: I mailen til skolederen gjorde Berit endnu en gang opmærksom på at
stierne flyder med cigaretpakker og -skod. Skolelederen lovede at påtale det over for eleverne.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: # 226, # 251, # 412
• Solgt siden i perioden 11/1 – 1/3 2018: Ingen.
Punkt 6. Fibernet, v. Martin.
• Status og opfølgning på Facebook opslag og kommentarer: Bestyrelsen mener ikke at der er noget
grundlag for at gå videre med projektet. Halvdelen af indlæggene på Facebook var enten imod eller
ret skeptiske over for projektet. Martin meddeler beslutningen til tilbudsgiverne fra BolignetAarhus. Steen meddeler beslutningen på den kommende generalforsamling.
Punkt 7. Nyt fra Kommunen, v. Steen.
• Tinglysning af tvungen medlemsskab af Grundejerforeningen Vilhelmsro?
o Status på ”efterlysning” af jurist via Facebook gruppen: Der kom ingen reaktioner. Vi
besluttede at droppe sagen helt.
• Udvidelse af antallet af skraldestativer i forbindelse med affaldssortering:
o Henvendelse fra Hossein Armandi, formand for Holmegård Grundejerforening, som
opfordrer til et borgermøde med grundejerforeningerne i Kommunen: Steen skriver til
Armandi at vi vil afvente et mere konkret udspil fra Kommunen.
o Opsættes hos den enkelte eller på hver stikvej som ø?: Bestyrelsens holdning er, at affaldsstativer på øer ikke er attraktivt pga. det forventede svineri omkring stativerne. Desuden
kan den enkelte husejer, if. oplægget fra Kommunen, fravælge at få opstillet de ekstra
stativer og selv at bringe det sorterede affald (plast, glas, metal og papir) til genbrugsstationen. Vi afventer et konkret udspil fra Kommunen, inden vi foretager os noget.
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o Bilag til punktet: Referater fra Plan, Miljø og Klimaudvalget: Nr. 12 fra 9/1 2018 og nr. 13 fra 6/2 2018.
Begge referater har overskriften ”Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød,
Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Punkt 8. Fastelavn, v. Steen og Jette.
• Opfølgning: Det var et vellykket arrangement.
• Økonomi: Jette vil færdiggøre regnskabet for arrangementet.
Punkt 9. Rabat hos Johannes Fog? v. Martin.
• Status på oprettelse og brug af konto?: Martin har forhørt sig hos Fog. Man skal vise kontokortet
for at opnå rabat ved køb i butikken. Bestyrelsens besluttede derfor at droppe sagen.
Punkt 10. Tilrettelæggelse af den ordinære generalforsamling 2018.
Tid:
Torsdag 19/4 2018 Kl. 19:30
Sted:
Brugsen? : Martin afventer svar fra Bo.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Steen forsøger at finde en person, der vil påtage sig opgaven.
2. Formandens beretning: Steen udarbejder den og sender den til bestyrelsen.
3. Kassererens beretning, fremlæggelse af regnskab til godkendelse: Jette.
4. Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for 2018: Vi foreslår uændret kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse, suppleanter samt revisorer. Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlemmer;
Steen Hansen (genopstiller)
Rasmus Lyskov (genopstiller)
Suppleanter;
Hanne Jensen (genopstiller)
Hans Wrang (genopstiller)
Revisorer og revisorsuppleant:
Anders Albrechtsen, Henning Poulsen og Kirsten Poulsen
Jette spørger dem, om de er villige til genvalg.
7. Eventuelt
Indlæg fra Borgmester?: Vi siger ja tak. Steen kontakter borgmesterkontoret. (Inden afslutning af
dette referat, kom der svar: Borgmesteren er desværre allerede optaget af GF-møder den 19/4.)
Diskussion af fibernet?: Nej, vi har droppet ideen.
August-sommerfest med grill ved søen.
Print og udsendelse: Steen udarbejder indkaldelse, printer den og sørger for omdeling på papir.
Opslag på hjemmeside og Facebook: Martin lægger indkaldelsen på hjemmeside og facebook.
Punkt 11. Mulige aktiviteter for 2018
• Affaldsindsamling 22/4 kl. 10-11:30: Vi mødes ved søen. Steen oplyser om arrangementet på
indkaldelsen til gf. Martin sætter det på hjemmeside og Facebook.
• August Sommerfest med grill ved søen: Vi lodder stemningen for et sådant arrangement under
Eventuelt på generalforsamlingen.
Punkt 12. Fastlæggelse af kommende møder.
• Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 12. april kl. 19:30
• Årlige møde med Kommunen: 1. nov. 2018
Punkt 13. Eventuelt: Vi talte om de noget forskellige oplevelser vi har haft i forbindelse med udskiftningen
af elmålere.
Mvh.
Hanne, #315
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