Grundejerforeningen Vilhelmsro

Til:
Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

Fredensborg den 23/3 2022

Steen Hansen #209, Rasmus Lyskov #134, Jette Nissen #117, Martin Ishøy #124, Berit Jensen
#221, Ove Ferrini-Lundgren #313, og Lars Bech #412
Ove Ferrini-Lundgren #313, og Lars Bech #412
Onsdag den 23/3 2022 kl. 19:30 – 21:30
Hos Steen

Referat
Punkt 1.
• Valg af referent
Martin valgt som refrent
• Referat fra møde afholdt den 20/1 2022 er udsendt og godkendt
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• Regnskab for 2021
Taget til efterretning og forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Underskuddet på ca.
20.000 kr. skyldes planlagte ekstra gartnerudgifter. Underskuddet var budgetteret.
• Status på budget for 2022
Udkast forelægges generalforsamlingen. Der budgetteres med et underskud på ca. 10.000. Fra
2023 kan det blive nødvendigt at hæve kontingentet i lyset af diverse prisstigninger.
Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
Hjemmeside opdateret. Facebook har nu 256 medlemmer.
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit.
Der er fældet træ ved søen. Træet var ”sygt”. Der er stadig problemer med skrald fra skolen. Vi er i
dialog med skolen om problemet.
Punkt 5. Status på salg, v. Hanne.
301 og 440 er blevet solgt. 502, 430, 312 og 217 er til salg.
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen.
• Bestyrelsen var repræsenteret ved borgmesterens 60 års fødselsdagsreception på rådhuset.
• Vilhelmsro 214 har takket for at træ er blevet fældet
• Handelsforeningen har spurgt, om vi vil reklamere i deres medlemsblad. Vi har takket nej.
Punkt 7. Fastelavn søndag den 27/2
Gennemført med ca. 35 voksne og 35 børn. Stor tilfredshed med arrangementet. Tønderne skal
forstærkes til næste år. Til næste år pakkes slikposerne så alle får lige meget.

Punkt 8. Generalforsamling tirsdag den 26/4 2022.
Forslag til indbydelse er godkendt med de faldne bemærkninger
o Borgmesteren deltager
o Har indsendt følgende spørgsmål
▪ Hvorfor er der ingen planer om fjernvarme i vores område?
▪ Hvad er kommunens erfaringer med etablering af fælles varmepumper (benævnt lokal
varme)?
▪ Hvad er planerne for udbygning af fibernet i vores område?
▪ Senest (8/10 2021) blev asfaltering af 100 lige vejen stoppet ganske få dage før arbejdet
skulle udføres med følgende forklaring.
▪ ”Desværre var TDC's arbejde ikke planlagt på ledningsejermødet inden udlægningen af
slidlag på de andre Vilhelmsro veje.
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▪

▪

Vi har en aftale med vores entreprenør om at lægge et nyt slidlag på 100-vejen (lige
numre) når TDC er færdige med at grave.” Vi har intet set eller hørt siden of TDC har vi
ikke set skyggen af.
Bliver vores overkørsler belagt med Chaussesten retableret efter de miserable
lappeløsninger med asfalt der er lavet i efteråret/vinteren?

På valg er:
Bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år):
• Steen Hansen #209 – Modtager genvalg
• Rasmus Lysskov #134 – Modtager genvalg
Suppleanter (vælges for 1 år):
• Ove Ferrini-Lundgren #313 – Modtager genvalg
• Lars Bech #412 – Modtager genvalg
Revisor og revisor suppleant (vælges for 1 år):
• Anders Albrechtsen #241
• Henning Poulsen #249
• Kirsten Poulsen #249
Jette kontakter revisorerne om genvalg
Rasmus forslås som dirigent. Martin foreslås som referent.

Punkt 9. Nye aktiviteter for 2022
• Store affaldsdag
Opfordring til at samle affald omkring ens matrikel i forbindelse med affaldsugen fra den 28. marts
til den 3. april. Ligeledes opfordring til at dele billeder af indsamlet affald. Lille præmie til den
bedste indsamler.
• Sommerfest planlægges til den 20. august.
• 15. november er der årligt møde med kommunen.
Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder
• Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 18. maj
Punkt 11. Eventuelt
• Intet at bemærke
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