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Grundejerforeningen Vilhelmsro                                                                                     Fredensborg den 8/11 2020 
 

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro den 12. november 
 
Til stede: Steen Hansen #209 (Formand), Rasmus Lyskov #134 (Næst formand), Jette Nissen #117 

(Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221 og Ove Ferrini-Lundgren #313 
Afbud: Hanne Jensen 
Tidspunkt: Torsdag den 12/11 2020 kl. 19:30 – 20:30 
Sted: Via Teams 
 
Dagsorden: 
Punkt 1. Referat mv. 
Referat fra seneste møde er godkendt. Referent på dette møde er Martin Ishøy 
 
 
Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette. 
13 har ikke betalt ud af de 160. Det er stort set de samme parceller, der ikke betaler. Der er udsendt 
rykkere. Formanden overvejer at gå en runde til boliger, der ikke betaler. Der laves et Facebookopslag med 
opfordring til at betale. 
 
Økonomien ser fin ud. Der er indestående på ca. 130.000 kr. 
 
Nordea har meddelt at prisen for en foreningskonto er 1000 kr. årligt. 
 

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin 
Der er 217 medlemmer af Facebookgruppen og hjemmesiden er opdateret.  
 
Der laves et facebookopslag op til jul med gode råd til at undgå indbrud 
 
Punkt 4. Gartner, områdevedligeholdelse, kontakt til skolen, v. Berit 
Der er modtaget tilbud fra gartneren på arealet ved 200-lige vejen, hvor der er hybenroser. De skal ryddes, 
og der skal genplantes. Det koster 10.000 kr. at rydde og ca. 25.000 kr. at genbeplante med lindetræer og 
bøgehæk. 
 
Bestyrelsen takker ja til tilbuddet. 
 
Store affaldsdag gik fint. Dog kun tilslutning fra ca. 10. Der gøres mere reklame for det til næste år. 
 
Punkt 5. Status på salg 
Nr. 240 og nr. 321b er til salg.  
 
Nr. 123 og nr. 327a er blevet solgt.  
 
Punkt 6. Modtaget post/aktiviteter siden sidste møde, v Steen 
Colas har renoveret stierne. Men der var mange efterladte asfaltklumper. Nordsjællands Park og Vej har 
bedt Colas om at rydde op. De hævder, at arbejdet er udført, men bestyrelsen er ikke tilfreds med dette 
arbejde. 
 
Facebookopslag om, at beboerne skal bruge ”Giv et tip” og indmelde utilfredsstillende arbejde. 
 
 
Punkt 7. Planlagte og nye aktiviteter for 2020/2021. 
Afventer udvikling i forhold til Corona. Førstkommende arrangement er fastelavn, og det gennemføres kun, 
hvis retningslinjerne tillader det. 
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Generalforsamling afholdes i april. Hvis ikke det fysisk kan lade sig gøre, gennemføres det virtuelt. 
 
Punkt 8. Fastlæggelse af kommende møder. 
Næste møde afholdes den 14. januar 
 
Punkt 9. Eventuelt 
Intet at bemærke 
 
 


