Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 15/11 2019

Referat af bestyrelsesmøde 14. nov. 2019
Til stede: Steen Hansen #209 (formand), Jette Nissen #117 (kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221,
Hanne Jensen #315 og Ove Ferrini-Lundgren #313
Afbud: Rasmus Lyskov #134
Dagsorden:
Punkt 1. v. Steen
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 8/8 2019: Godkendt.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Opdatering af lister til kontingentopkrævning: 1 indmelding. 15 grundejere er stadig ikke
medlemmer. Jette vil sende opfordring til nye husejere.
• Resultat fra sommerfesten afholdt den 24/8: De samlede udgifter til festen, hvor der var 40
deltagere, var knap 2400 kr.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Status: 170 medlemmer af Facebook-gruppen.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Tilbud fra gartneren om 2020-21 er underskrevet.
• Renovationsarbejdere som betjener Vilhelmsro, parkerer deres privatbiler i græsrabatten på
stamvejen hver torsdag morgen/formiddag, mens arbejdet med hentning af affald hos grundejerne
står på. Steen har skrevet til Norfors den 1/9 om problemet. Status: Der er ikke kommet svar fra
Norfors, men renovationsarbejderne er tilsyneladende holdt op med at parkere på stamvejen.
• Rundtur med borgmester Thomas Lykke Pedersen og direktøren fra Nordsjællands Park og Vej,
Niels Christian Koefoed afholdt den 19/6.
Referater modtaget 22/8 og 1/9 (videresendt til bestyrelsen). Opfølgning modtaget 2/9, vedhæftet
indkaldelse til dette møde:
o Asfaltering af veje og stier: Det er NSPV’s opfattelse at asfalteringen er udført
tilfredsstillende. Revnedannelsen skyldes manglende bæreevne i de underliggende lag. Hvis
revnedannelse skal undgås skal vejkasserne bygges om, og det er der ikke økonomi til i
kommunen. Mht. til revnedannelsen på stierne vil kommunen mindske belastningen ved at
bruge mindre traktorer til snerydning og græsslåning. – Den lovede asfaltering af 100-ligevejen er endnu ikke udført.
o Nye vejskilte: De slidte røde skilte er nu erstattet af blå skilte, som er det design som
kommunen er gået over til.
o Nye riste og dræn på sti ved 100 vejen: Der er lagt dræn og nedsat nye brønde.
• Beskæring af strittende grene på stamvejens træer: Det er kommunens opgave. Vi afventer.
• Uhensigtsmæssig parkering af biler: Det er visse steder et problem at passere parkerede biler og at
komme ud og ind af indkørsler pga. ulovligt parkerede biler. Martin lægger et opslag på Facebook
og hjemmesiden med opfordring til at parkere hensynsfuldt og efter reglerne.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: 118, 228
• Seneste salg: 229, 408 og 337
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v. Steen.
• Sommerfesten afholdt den 24/8: Det var en vellykket fest; 40 medlemmer deltog.
• Indbrud: Der har været to indbrud i Vilhelmsro siden sidste møde.
• Registrering af videoovervågning: Vi har i lighed med andre grundejerforeninger i kommunen
modtaget en mail fra Nordsjællands Politi. Heri opfordrer politiet alle, både virksomheder og
private grundejere, til at registrere deres eventuelle overvågningskameraer hos politiet.
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Begrundelsen er at det vil kunne medvirke til politiets opklaring af forbrydelser. Registreringen kan
ske på: www.politi.dk/kamera. Martin lægger et opslag om henvendelsen på Facebook.
Årligt møde for grundejerforeninger med Kommunen afholdt den 29/10: Jette deltog. Der blev bl.a.
orienteret om følgende:
o Ny film om de fire bysamfund henvendt til nye borgere og nye ansatte i kommunen.
o Budget og butiksdød.
o Penge til oprensning af forurenede områder.
o Affaldssortering. Den nye ordning ventes sat i gang i vores område i 2021.
o De fire byudviklingsområder: Nivå Bymidte, Kokkedal Bymidte, Humlebæk Bymidte og
Fredensborgs anlæg for enden af Jernbanegade.
o Ny ordning med områdepolitibetjente.

Punkt 7. Kommende aktiviteter for 2019/2020.
• Fastelavn: Fastelavnsarrangement med tøndeslagning 23. februar 2020.
• Generalforsamling: Onsdag d. 22. april 2020. Berit spørger skolen om vi kan låne lokale.
• Nye aktiviteter: Affaldsindsamling i området søndag d. 26. april 2020.
Punkt 8. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde: Torsdag d. 23. jan. 2020.
Punkt 9. Eventuelt: Berit skriver til skoleinspektøren og beder hende minde eleverne om ikke at smide
affald på stierne.
Mvh.
Hanne, 315
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