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Grundejerforeningen Vilhelmsro               Fredensborg 14. maj 2019 
 
Referat bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Vilhelmsro mandag d. 13. maj 2019  
 
Til stede: Steen Hansen #209 (formand), Rasmus Lyskov #134 (næstformand), Jette Nissen #117 (kasserer), 
Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221, Hanne Jensen #315 og Ove Ferrini-Lundgren #313 
 
Afbud: Ingen. 
 
Dagsorden: 
 

Punkt 1.  

• Valg af referent: Hanne 

• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 14/3 2019: Godkendt. 
 
Punkt 2. Konstituering af bestyrelsen: 

• Formand: Steen Hansen 

• Næstformand: Rasmus Lyskov  

• Kasserer: Jette Nissen 
 
Punkt 3. Referat fra generalforsamlingen afholdt den 30/4 2019 

• Rettelser til det udsendte forslag fra Hanne? Ingen større; Hanne retter småting.   

• Print: Steen. 

• Omdeling: Steen. 

• Synligt på hjemmeside og Facebook: Martin. 
 
Punkt 4. Opdaterede vedtægter med ændring fra generalforsamlingen afholdt den 30/4 2019 

• Rettelser til det udsendte forslag fra Steen? Ingen. 

• Print: Steen. 

• Omdeling: Steen. 

• Synligt på hjemmeside og Facebook: Martin. 
 
Punkt 5. Opfølgning på generalforsamlingen afholdt den 30/4 2019 

• Refleksioner: Enighed om at mødet forløb godt, og at lokalet var fint til formålet. Næste år vil vi dog 
anbefale deltagere at tage en pude med til at sidde på.   

• Mødet med borgmesteren: Enighed om at indslaget med borgmesteren var vellykket. 

• Opfølgning på spørgsmål: Tages under besigtigelsesturen. (Se næste prik).   

• Besigtigelsestur i Vilhelmsro med borgmester Thomas Lykke Pedersen og direktør for 
Nordsjællands Park og Vej, Niels Christian Koefoed: Turen finder sted onsdag den 19. juni kl. 16. 

 
Punkt 6. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

• Opdatering af lister til kontingentopkrævning: Jette kunne ikke logge ind på Nets.  Jette vil snarest 
forsøge at løse problemet, så listerne kan blive opdateret inden kontingentopkrævning i juni. 
 

Punkt 7. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• Status: Intet nyt at berette. 
 

Punkt 8. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit. 

• Status: Berit vil bede gartneren om at afgive tilbud for 2020-21.  

• Steen nævnte at de 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 skrive til Norfors om problemet. 
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Punkt 9. Status på salg, v. Hanne. 

• Til salg: ## 104, 118, 217, 228, 229, 408   

• Seneste salg:  # 416; overtagelse 1. juni 2019.   
 
 
Punkt 10. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde. 

• Organisationen Bo Trygt har tilbudt gratis rådgivning om indbrudssikring. Steen vil se nærmere på 
tilbuddet.   

 
Punkt 11. Kommende aktiviteter for 2019. 

• Sommerfest 24. august 2019 

• Indbydelse: Rasmus sørger for udarbejdelse af invitation, som sendes til bestyrelsen senest medio 
juni.     

• Print: Steen. 

• Omdeling: Steen.  

• Synligt på hjemmeside og Facebook: Martin 

• Indkøb, telt mv. Hvem gør hvad?  Nærmere planlægning sker via mails og på næste 
bestyrelsesmøde. 

 
Nye aktiviteter? Ingen lige nu.  

 
Punkt 12. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 8. august 2019. 
 
Punkt 13. Eventuelt:  Intet. 
 
Mvh. 
Hanne 


