Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 10/8 2019

Referat af bestyrelsesmøde 8. august 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: Ove Ferrini-Lundgren #313
Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 13/5 2019: Godkendt.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Opdatering af lister til kontingentopkrævning: 16 har endnu ikke betalt. Jette udarbejder rykkere.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Status: 161 medlemmer på Facebook
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Tilbud fra gartneren om 2020-21: Der er kommet tilbud, som lyder på stort set det samme som for
seneste periode. Bestyrelsen accepterer tilbuddet.
• 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 vil observere de kommende uger, og skrive til Norfors, hvis problemet fortsætter.
• Rundtur i vores område med borgmester Thomas Lykke Pedersen og direktøren fra Nordsjællands
Park og Vej, Niels Christian Koefoed afholdt den 19/6. Status: Der var en god dialog på rundturen.
Vi har endnu ikke modtaget resume af mødet fra kommunen. Steen vil rykke for det. Det er
bestyrelsen opfattelse at bl.a. følgende ligger fast:
o Alle tværstier og 100-lige-vejen bliver asfalteret i år.
o Manglende/forskubbede chaussésten i vejkanterne: Det vil der ikke blive gjort noget ved.
Eneste vedligeholdelse er fortsat kun dampning for at bekæmpe ukrudt.
o Manglende/forskubbede chaussésten på vejovergangene: Kommunen er i gang med at
overveje et par løsninger til vedligeholdelse af den type vejbelægning. Der vil blive udført
forsøg med nye løsninger i udvalgte områder. Det er muligt at vores område vil blive
inddraget i forsøget.
o Parkeringspladsen ved # 325: Kommunen vil ikke gøre noget ved den. Det vil koste for meget
at ændre belægningen til asfalt, fordi det vil kræve anlæg af afløbsbrønd.
o Vejskilte der er svære at læse pga. slid og ælde: Kommunen vil se på det.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: 104, 118, 228, 229, 408 (217 er ikke længere til salg)
• Seneste salg: 416 blev overtaget 1. juni af Erik og Jette Wulff
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v. Steen.
• Rotter? 17/6: Der har i dag været en rottebekæmper ude at se på et hul i græstrekanten med
æbletræet ud for bagsiden af nr. 114. Status: Der har været sat rottekasser op. De er nu fjernet.
• Ingen post modtaget siden sidste møde.
Punkt 7. Kommende aktiviteter for 2019.
• Sommerfest 24. august 2019:
o Indbydelse: Rasmus har udarbejdet indbydelse. - Jette printer den rettede indbydelse. Steen sørger for omdeling af indbydelsen. - Martin sørger for at lægge på hjemmeside og
Facebook.
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•

o Telt: Steen spørger nabo om lån af telt.
o Grill: Rasmus sørger for 3 gasgrill.
o Bøffer: Rasmus forhører sig i Brugsen.
o Øl, vand og vin + engangsservice: Jette.
Nye aktiviteter?: Ingen på bedding p.t.

Punkt 8. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 24. oktober 2019
Punkt 9. Eventuelt.
Mvh.
Hanne, # 315
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