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Grundejerforeningen Vilhelmsro                                                                                  Fredensborg den 16/4 2020 
 

Referat bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro torsdag d. 16. april 2020. 
 
Tilstede: Steen Hansen #209 (Formand), Jette Nissen #117 (Kasserer), Martin Ishøy #124 og Berit 

Jensen #221  
Afbud: Rasmus Lyskov #134 (Næst formand) 
Ingen reaktion: Hanne Jensen #315 og Ove Ferrini-Lundgren #313 
 
Sted: Via Teams og mobil, kl. 19:30 – 20:00 
 
Dagsorden: 
Der var ikke sendt nogen dagsorden ud, da mødet som aftalt den 2/4 var en opfølgning på Covid-19 
situationen og hvorvidt vores generalforsamling indkaldt til den 22/4 kan gennemføres eller ej.  
 
Referat og konklusioner: 
Vi blev enige om at det ikke er muligt af gennemføre generalforsamlingen, hvis vi skal holde os indenfor de 
retningslinjer som regeringen har udstukket. 
 
Da vi ikke har modtaget nogle forslag eller kommentarer fra foreningens medlemmer, blev vi enige om at vi 
fortsætter som bestyrelse et år mere. 
Hvis der kommer reaktioner fra foreningens medlemmer på den beslutning, må vi evt. indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Martin: Lægger opslag op på Facebook om at vi aflyser. 
Berit: Aflyser lokaler på skolen. 
Jette: Får underskrevet regnskab/budget retur fra revisor. 
Steen: Har allerede aflyst ”Bo trygt” aftalen. 
Steen: Skriver formandsberetning mv. der flettes ind i et referat der omdeles til alle. 
 
Kommende aktiviteter: 

• Indsamling af affald: Den 26/4. Er aflyst, men på Facebook er der lagt en opfordring ud til at alle 
indsamler når vi går en tur i området. 

• Sommerfest: Vi beslutter først når vi ved mere om hvornår og hvor mange der må være i en forsamling. 
 
Fastlæggelse af kommende møde: 
28/5 kl. 19:30 
Indkaldelse som Teams møde er sendt ud til alle.  
Har du ikke Teams, så ring ind på 3272 4712 og indtast conference ID 353 257 971 efterfulgt af # 
 
 
Mvh 
Steen, #209 
Mobil 3079 0804 
formand@vilhelmsro.dk 
steen.ulsoe@hansen.mail.dk 
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