Grundejerforeningen Vilhelmsro

Fredensborg den 18/5 2022

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro.
Tilstede:
Afbud:
Tidspunkt:
Sted:

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 18/5 2022 kl. 19:30 – 21:30
Hos Steen

Dagsorden:
Punkt 1.
• Valg af referent - Rasmus
• Referat fra møde afholdt den 23/3 2022 er udsendt og godkendt
Punkt 2. Konstituering af bestyrelsen, v. Steen
På generalforsamlingen den 26/4 blev Rasmus og Steen valgt for en 2-årig periode. Endvidere blev Ove
og Lars valgt som suppleanter.
Konstituering:
Formand: Steen Hansen #209
Næstformand: Rasmus Lyskov #134
Kasserer: Jette Nissen #117
Bestyrelsesmedlemmer: Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221
Suppleanter: Ove Ferrini-Lundgren #313 Lars Bech #412
Punkt 3. Referat fra generalforsamlingen
• Jette sørger for at der bliver kopieret og at der omdeles tilrettet referat samt beretning og regnskab
for 2021 til grundejerne.
Punkt 4. Nyt fra kasserer, v. Jette.
• 7 nye grundejere siden sidste tinglysnings tjek.
1. januar 2023 skal Jettes adgang til netbank mm. Opdateres/fornyes.
Punkt 5. Hjemmeside og Facebook, v. Martin.
• Hjemmesiden skulle være opdateret.
Der er 262 medlemmer af facebookgruppen. Stor og god aktivitet.
Punkt 6. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit.
• Piletræet er fældet.
Flere af bøgehækkene ved søen ser ud til at være gået ud. Skal genplantes.
Punkt 7. Status på salg, v. Steen.
• Til salg: #502, #430, #312
• Solgt siden sidst: #217, #240, #301, #333, #406
Punkt 8. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen.
• Svar fra borgmesteren på spørgsmål fra generalforsamling:
Der køres alt for stærkt på Humlebækvej, især ved skolen.
Svar: Kommunens Trafikteam er opmærksom på at der er udfordringer med hastigheden og
krydsende fodgængere ved Vilhelmsro skole. Det indgår i det samarbejde som kommunen har med
skolen. Der er afsat midler til forbedring af forholdene ved skolerne i Fredensborg i 2024.
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Etablering af fjernvarme – Kontaktperson hos Norfors:
Søren Aarup
Fjernvarmechef, Norfors
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
Telefon +45 45 16 05 00
Direkte +45 31 69 31 74
norfors@norfors.dk
Bestyrelsen sender Norfos en skriftlig forespørgsel om udsigterne til fjernvarme i Vilhelmsro.
Der skal arrangeres en besigtigelse af asfalt, riste og chaussesten m.v. (Repræsentanter fra
grundejerforeningen, Nordsjællands Park&Vej og jeg)
Forslag til mødetidspunkt: 31. maj kl. 15.00 eller 14. juni kl. 16.00
Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen skulle spørge til kommende belysningsplaner på
stier.
•

Onefiber holder opfølgningsmøde tirsdag d. 31/5.

Punkt 9. Nye aktiviteter for 2022.
• Sommerfest planlægges til den 27. august.
Der oprettes en begivenhed på Facebook gruppen. I uge 32 deles invitation ud til grundejerne.
• 15. november er der årligt møde med kommunen.
Deltagelse drøftes på et senere møde.
Punkt 10. Fastlæggelse af kommende møder.
• Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 11/8 kl. 19:30
Punkt 11. Eventuelt.
•
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