Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 7/8 2020

Referat af bestyrelsesmøde 6. august 2020
Til stede:
Afbud:

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

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent: Hanne
• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 28/5 2020: Godkendt
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.: Jette var ikke til stede.
• Kontingent indbetalinger. Status?:
• Opdatering af lister. Udsende rykkere/remindere?: Steen taler med Jette om eventuel udsendelse
af remindere.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Farverne på hjemmesiden er nu justeret så kontrast og læsbarhed er bedre.
• Der er nu 207 medlemmer af vores Facebook-side.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit.
• Fra mødet den 28/5: ” Gartneren vil udfærdige tilbud på udskiftning af buske på det grønne
område i bunden af 200-lige vejen. Som så eventuelt skiftes ud til efteråret”. Status?: Vi afventer
tilbud fra gartneren.
• Knækkede og nedfaldne grene ved søen, reparation af hegn?: En del af arbejdet er udført.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
• Til salg: # 123
• Seneste salg: Ingen siden sidste møde.
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen.
• Forslag fra Per Haase #232 om opstribning på Stamvejen ved udkørsel mod Humlebækvej
o Vej og Park v/Jakob Wrisberg har sagt at det ikke er muligt.
o Per Haase #232 har fået besked.
• Mail med spørgsmål. ”Støjhegn/raftehegn op mod Humlebækvej opsat inde på egen grund”: Steen
har svaret at et sådan hegn ikke er i strid med foreningens vedtægter.
• Mail med spørgsmål. ”Er der nogle regler for, hvilke tidspunkter man må slå græs/klippe hæk. Både
i hverdagen og i weekenden”.: Steen har svaret at foreningen ikke har sådanne regler, men at
grundejeren er velkommen til at fremsætte forslag om støjregler til næste generalforsamling.
Punkt 7. Planlagte og nye aktiviteter for 2020.
• Sommerfest – August?: Udsættes til august 2021.
• Store affaldsdag den 19/9?
https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/
Via Danmarks Naturfredningsforening. Der kunne jo gå lidt sensommer-/efterårskonkurrence i
den…. Hvis vi tilmelder os: Martin opretter affaldsindsamling 19/9 som en begivenhed på
Facebook.
Fra mødet den 28/5: ”Jette undersøger mulighederne og eventuelt tilmelding”. Status?: Steen
spørger Jette. Vi afholder aktiviteten uanset tilmelding til den landsdækkende kampagne.
Punkt 8. Fastlæggelse af kommende møder: Næste bestyrelsesmøde torsdag 12. nov. 2020.
Punkt 9. Eventuelt:
Vedr. asfaltering:
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•
•
•
•

100-lige-vejen har stadig ikke fået ny asfalt.
Der mangler også reparation af asfalten mellem de to trapper ved transformeren.
Colas har ikke ryddet ordentligt op efter asfaltering af tværstierne. Det flyder med asfaltklumper og
sten flere steder.
Steen vil skrive til kommunen om den sjuskede oprydning og den manglende asfaltering.

Referent
Hanne, #315

Side 2 af 2

