Grundejerforeningen Vilhelmsro
Fredensborg den 8/2 2020
Referat af bestyrelsesmøde 6. februar 2020
Til stede:
Afbud:

Steen Hansen #209 (formand), Jette Nissen #117 (kasserer), Berit Jensen #221, Hanne Jensen
#315
Martin Ishøy #124, Rasmus Lyskov #134, Ove Ferrini-Lundgren #313

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 14/11 2019: Godkendt.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Kontingentindbetalinger: Der er nu 147 medlemmer.
• Regnskab for 2019
o Status: Vi talte om budgettet. Jette vil sende udkast til regnskab og budget til bestyrelsen
snarest.
o Revision: Anders Albrechtsen er villig til at revidere igen i år.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook.
• Status: Fungerer fint.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit.
• Status på henvendelse til skoleinspektøren om affald på stierne: Berit sender en mail til
inspektøren dels om affald som eleverne kaster på stierne, dels om elever der kører uforsvarligt på
knallert på stierne.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: 118, 228 og 146
Seneste salg: 337, 408, 104.
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde.
• Henvendelse fra en gartner: Steen har svaret at vi har kontrakt med en gartner for en 2 årig
periode.
• Kørsel på stier i Vilhelmsro af varebiler fra Nemlig.com, som skal til Kirkevangen: Der er rettet
henvendelse til Nemlig.com med oplysning om at der er indkørsel fra Kongevejen.
Punkt 7. Fastelavn søndag den 23/2.
• Indbydelse: Er udarbejdet og omdelt i uge 5 og lagt på Facebook.
• Tilmeldinger: Ca. 24 indtil videre. Tilmeldingsfrist 17. feb.
• Indkøb af
o Tønder: Jette køber 2 til voksne og 2 til børn.
o Boller mv.: Jette køber hos Brugsen, når tilmeldingsfristen er udløbet.
o Præmier: Berit køber 4 til børn og 4 til voksne.
Punkt 8. Planlægning af den ordinære generalforsamling 2020.
• Dato: 22/4.
• Sted: På skolen, status på lokaler (Berit): Pedellen har lovet at låne os et passende lokale. Berit
sender mail til pedellen i begyndelsen af marts med forventet deltagerantal.
• Ideer til indhold/gæst: Steen svarer ”ja tak” til et tilbud fra BoTrygt (et initiativ fra bl.a. Det
Kriminalpræventive Råd og Trygfonden) om at få en indbrudsekspert ud og holde et indlæg om
forebyggelse af indbrud.
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•

Indkaldelse: Steen sender et udkast til bestyrelsen, når detaljer om gæst og genopstilling til valg til
bestyrelsen er på plads.
Punkt 9. Planlagte og mulige aktiviteter for 2020.
• Affaldsindsamling i området søndag 26. april 2020: Vi talte om at købe et antal gribetænger [jeg har
lige set dem til kun 40 kr. i Biltema] og handsker. Vi aftaler nærmere på næste møde.
• Sommerfest – August 2020: Tages op på et senere møde.
Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde torsdag 2. april 2020 kl. 19:30.
Punkt 11. Eventuelt: Vi talte om det tilbagevendende problem med sort og ildelugtende røg fra
brændeovne. Mange brændeovnsejere er tilsyneladende ikke klar over, hvor meget sort røg de sender ud,
og hvor meget det generer naboerne.
Mvh.
Hanne #315

Side 2 af 2

