
Grundejerforeningen Rosendal 
 
 
 

�

Referat 
 

26. juni 2005 
kl. 10.00  

i Rosendalhallen  
 

Deltagere: Lars Bjerre Pedersen, Steffen Høegh, Jan Carøe Sørensen & Henrik Hansen. 
 
Fraværende: Jan Svanholm, Jens Vinther Kristensen, Jens Risom 
 
Møde start: 10.00 
Møde slut: 11.00 

 
Referat: Jan Carøe Sørensen 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
REF: Godkendt  
 
2. Orientering fra formanden. 
REF: Der var modtaget diverse materiale fra kommunen omkring overdragelsen af området 
(dette er efterfølgende blevet delt rundt til bestyrelsesmedlemmerne) samt berammet møde 
med udvalget for Teknik og Miljø mandag den 29. august kl. 16.30.  
 
Indholdet blev kort drøftet, hvor de har taget mange af de tidligere indsigelser til sig. Dog var 
specielt manglende reparation af revner i asfalten et problem. Henrik Hansen kontakter Novejfa 
for at spørge efter rapport om betydning af revnerne. 
 
Der skulle i uge 30 blive fremsendt udkast til skøde, som vi kan kommentere på. 
 
Der har været et uheld på legepladsen ved Tjørnevej. Skadeanmeldelse udleveres til 
skadeslidte. Uheldet har affødt, at det nok vil være relevant at overveje at gennemgå 
legepladsen herunder evt. at sænke hele tårnet for at lave legepladsen mindre farlig. 
 
3. Orientering fra kassereren. 
REF: Intet nyt 
 
 
4. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer 
REF: Affødt af Spiraeavejs ”krav” på dækning af omkostninger i forbindelse med arbejdsdag 
blev der drøftet retningslinier for dette. Der skal ske en skriftlig henvendelse til bestyrelsen, 
som behandler det på det først kommende møde. Der vil på et senere møde blive drøftet om vi 
skal udarbejde en form for formular til brug herfor. 
 
Spiraeavej har bedt om dækning af kvitteringer til arbejdsdag. Dette er bevilget dog under 
hensyntagen til, at der fremover skal ske forespørgsel til bestyrelsen inden.  
 



 
Løgstørvej – vi afventer p.t.  
 
 
5. Faste udvalg: 
REF: Lars Bjerre havde fået et udkast med til en hjemmesideløsning. Lars Bjerres bekendte 
arbejder videre og kommer med forslag til hjemmesidens navn og webhotel.  
 
6. Evt. 
REF:  
 
 
Næste møde: søndag den 28. august 2005 samt møde med kommunen 29. august kl. 16.30. 

 
 

 


