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Grundejerforeningen Vilhelmsro 
Fredensborg den 13/11 2017 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vilhelmsro,  9. nov. 2017 
 
Til stede: Steen Hansen #209 (Formand), Rasmus Lyskov #134 (Næst formand), Jette Nissen #117 

(Kasserer), Martin Ishøy #124, Berit Jensen #221, Hanne Jensen #315 og Hans Wrang # 418 
 
Dagsorden: 
Punkt 1. 

• Valg af referent: Hanne. 

• Godkendelse af referat fra møde afholdt den 28/9 2017: Godkendt. 
 

Punkt 2. Nyt fra kasserer, v. Jette. 

• Status på kontingent opkrævning og rykkere: Der er stadig 16 der ikke har betalt. Der sendes i dag 
opfordring nr. 2 ud til de 16.  - Der er sendt velkomstbrev med opfordring til at blive medlem til en 
ny grundejer.   

• Status på uretmæssig opkrævning fra Nets: Jette forsøger en sidste gang at ringe til Nets. Hvis ikke 
der kommer noget ud af det, dropper vi sagen. 
 

Punkt 3. Hjemmeside og Facebook, v. Martin. 

• Farver på hjemmesiden: Martin har ændret baggrundsfarven, så teksten nu er lettere at læse. 

• Facebook: Det går godt. Der kommer til stadighed nye medlemmer.  
 
Punkt 4. Nyt fra gartner, områdevedligeholdelse mv., v. Berit. 

• Bænken ved søen: Er ikke påbegyndt endnu. 

• Skraldespande? 
o Martin har talt med Brugsen, som har indvilget i at opsætte et par nye skraldespande på 

stien fra Brugsen til Vilhelmsro, men først når nybyggeriet er færdigt. 
o Det fjernede stativ: Vi vedtog at købe et nyt skraldestativ til erstatning for det der er fjernet 

fra stien langs nøddehegnet ved nybyggeriet. Rasmus tager sig af indkøb og opstilling.    
 

Punkt 5. Status på salg, v. Hanne. 

• Til salg: # 251 & #311. # 325B er solgt. 
 

Punkt 6. Fibernet, v. Martin 

• Status? Der er stadig ikke kommet noget tilbud fra Bolignet-Aarhus. Hvis ikke der kommer et tilbud 
i næste uge, vil Martin undersøge om der er andre mulige leverandører.   

 

Punkt 7. Nyt fra Kommunen, v. Steen. 

• Det Årlige fællesmøde blev afholdt 26. oktober: Steen og Jette deltog. Af indhold kan nævnes: 
o Nordsjællands politi oplyste, at der har været en væsentlig nedgang i antallet af indbrud. 
o Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe vedr. området mellem Slottet og Jernbanegade. 
o Steen stillede spørgsmål til bl.a.  

▪ Borgmester: Om det problem, at kun få parceller i vores område har pligt til 
medlemskab og kontingentbetaling, mens grundejerforeningen har pligt til at 
bekoste vedligeholdelse af hele området. Der kom ikke noget svar på mødet. Steen 
vil nu sende en skriftlig præcisering af vores ønsker til kommunen. Det drejer sig 
om dels at få hjælp til opkrævning af kontingent fra grundejere der ikke har betalt; 
dels at få indført tinglyst medlemspligt ved kommende salg af huse i foreningens 
område.   

▪ Politi og Park & Vej: Vedr. reglerne for opsætning af skilte med ”Nabohjælp”. Det 
kom der ikke noget klart svar på.  

▪ Vedr. den manglende renovering af de ødelagte kanter med chaussesten på 
stamvejen. Og om hvorfor enkelte stikveje og stier ikke fik ny asfalt, mens 
asfalteringsarbejdet var i gang her i efteråret. Vej & Park har ikke svaret endnu.  
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Punkt 8. Evt. 

• Mulige aktiviteter for 2018: Vi fortsætter med  punktet på næste møde. 

• Berit har spurgt byggemarkedet Johannes Fog om muligheden for rabat til grundejerforeningens 
medlemmer. Svaret var positivt: Vi skal bare oprette en konto hos Fog i foreningens navn. 
Hvorefter medlemmer kan få rabat ved oplysning af kontonummer. Martin sørger for oprettelse af 
konto.     

• Et medlem har spurgt om det er ok at have trailere og campingvogne stående på 
fællesparkeringspladser. Steen har svaret, at det ikke er tilladt.  Jf. Bekendtgørelse om parkering i 
Fredensborg Kommune, som findes på Kommunens hjemmeside.  

• I forbindelse med YouSees arbejde med opgradering af kabelnettet opstod der livlig debat på 
Facebook. Flere beboere var blevet foruroliget over at se biler med fremmede nummerplader.  Det 
viste sig at være biler med udenlandske underleverandører som skulle udføre arbejde på 
kabelnettet for TDC.   

 
Punkt 9. Kommende møder: Næste bestyrelsesmøde er torsdag 11. jan. 2018 
 

Mvh. 
Hanne 


