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Grundejerforeningen Vilhelmsro 
Fredensborg den 29/5 2020 

 
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro torsdag d. 28/5 2020. 
 
Til stede: Steen Hansen #209 (Formand), Jette Nissen #117 (Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen 

#221 og Ove Ferrini-Lundgren #313 
 
Afbud: Rasmus Lyskov #134 (Næst formand), Hanne Jensen #315 
 
Dagsorden: 
 
Punkt 1.  

● Valg af referent : Berit 
● Godkendelse af referat fra møde afholdt den 16/4 2020 – Godkendt. 

 
Punkt 2. Konstituering af bestyrelsen, v. Steen. 

● Generalforsamling til afholdelse 22/4 aflyst pga. Covid-19 

● Formandens beretning, kassererens beretning, regnskab 2019 samt budget 2020 omdelt til alle den 
24/4, med oplæg til at vi fortsætter 1 år mere 

● Modtagne reaktioner på aflysning – kun positive tilkendegivelser 
● Ekstraordinær generalforsamling? – Vi indkalder ikke til ekstraordinær generalforsamling 

● Konstituering af bestyrelsen 

● Formand: Steen 

● Næstformand: Rasmus 

● Kasserer: Jette 

 
Punkt 3. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

● Kontingent indbetalinger – Jette har via Tingbogen kontrolleret at alle navne på adresserne er 
korrekte i opkrævningssystemet. 

● Opdatering af lister – Jette sender opdateret medlemsliste lige efter indbetalingsfristen 2/6 2020. 
 

Punkt 4. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 
● Opdatere med referat? – Martin lægger det manglende referaterne ind samtidig med referat fra 

dette møde. 
● Der er 198 Facebook medlemmer. 
 

Punkt 5. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit. 
● Efterplantning?  - 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. 
 
Punkt 6. Status på salg, v. Hanne. 

● Til salg: Ingen 

● Seneste salg: 118 

 
Punkt 7. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen. 

● Forslag fra Per Haase #232 om op stribning på Stamvejen ved udkørsel mod Humlebækvej – Steen 
har sendt forslaget videre til Vej og Park og til Jakob Wrisberg. 

● Blokering af rabat med sten – sagen drøftet 
● Parkering af campingvogne – sagen drøftet 
● Implementering af den nye affaldsordning – sagen drøftet 
● Foredrag med Bo Trygt forebyggelsesekspert – Vi kan ringe og aftale nyt møde når/hvis vi ønsker 

dette på et senere tidspunkt. 
● Indbrudsfolder - drøftet 

 
Punkt 8. Planlagte og nye aktiviteter for 2020. 
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● Sommerfest – August? – Afventer – tages op på næste bestyrelsesmøde 

● 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 – Jette undersøger mulighederne og eventuelt tilmelding 

 
Punkt 9. Fastlæggelse af kommende møder. – Torsdag 6. august 2020 
 
Punkt 10. Eventuelt. – intet. 
 
Mvh 
Berit 
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