Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 6/5 2021

Referat
Til stede
Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

Steen Hansen #209 (Formand), Jette Nissen #117 (Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen
#221 og Ove Ferrini-Lundgren #313
Rasmus #134 , Hanne #315
Torsdag den 6/5 2021 kl. 19:30 – 21:00
Hos Steen.

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent
Martin er referent
• Referat fra møde afholdt den 25/3 2021 er udsendt og godkendt
Referatet godkendt.
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• NemID fornyelse
Nem-ID er blevet fornyet
Regnskab godkendt af revisor
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Sletning af medlemmer der er fraflyttet Vilhelmsro:
Det bliver gjort frivilligt, om man ønsker at forlade gruppen, når man fraflytter. Nogen vil gerne
følge med i, hvad der foregår, mens andre ikke længere ønsker at være medlemmer og melder sig
ud.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit.
Der har været en del spørgsmål til træerne, der er blevet fældet ved 200-lige vejen. Årsagen til
fældningen er, at de er i dårlig stand. Der genplantes til efteråret
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
Hanne har udarbejdet en oversigt
• Til salg: 311 og 410
• Seneste salg: #101 (pr. 1/6), 240 (pr. 1/8), 321b (pr. 1/6)
• Velkomst hilsen mv.: Er ikke uddelt endnu (#109, 210, 236, 321B (pr. 1/6) & 506 (pr. 1/5)
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen.
• ”Nabovenner”
Lanceres efter planen den 5. juni. Dog usikkert pga. Corona. Bestyrelsen tager stilling, når der
foreligger noget konkret.
• Nye affaldsordning
Indføres i løbet af maj måned 2021
• Dokumenter om Oliemølle
Drøftet
Punkt 7. Generalforsamling onsdag den 26. maj.
Vi har den 27 & 28. april omdelt udsættelse af generalforsamlingen til den 26. maj.
Det skal tjekkes, om der er krav om Corona-pas i forbindelse med generalforsamlinger.
• Reservere lokale på skolen. Er på plads
• Hvis restriktioner ændres ser vi på muligheden for Teams/Zoom
• Dirigent: Rasmus Lyskov
• Der bliver ikke serveret kaffe, øl eller vand i år pga. Corona.
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Punkt 8. Planlagte og nye aktiviteter for 2021.
• Store affaldsdag: Der blev sendt opfordring om på egen hånd at samle affald ind pga. Corona.
•

Sommerfest
Bestyrelsen tager endelig stilling på mødet i juni.

Punkt 9. Fastlæggelse af kommende møder.
Den 10. juni 2021
Punkt 10. Eventuelt.
• Opfordring til at overholde parkeringsregler på Facebook.-
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