
 1

Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal. 
 

Mødedato: 12. august 2008. 

Mødested: Bo Langberg, Magnoliavej 4. 

Mødetid: 19.30 – 21.00 

Fremmødte: Bo Langberg, Bjarne Bruun Nielsen, Karl Erik Vester Olesen, Birgitte Munkholm, Jo-
nas Olesen (referent). 

Ikke fremmødt: - 

Beslutninger på dette møde 
 

Opgave: Deadline: Ansvarlig: 

Fremkomme med forslag til nyt hjemmesidedesign - Bjarne 

Kontakt til produktionshøjskolen vedrørende fodboldmål - Kalle 

Udarbejde vedligeholdelsesplan for veje og stier - Jonas 

 

Referat 
Bo bød velkommen og serverede KAGE til kaffen. Et eksempel til efterfølgelse. 

Afslutning af legepladsarbejder 
Legepladserne mangler kun etablering af det sidste vippedyr. Desuden skal RABO godkende 
pladserne – Bo kontakter RABO. 

Det blev besluttet ikke at skrive til kommunen vedrørende den offentlige anvendelse af pladserne. 

Snerydning 
Bo har taget kontakt til entreprenøren. Der ryddes fremover kun på ordre.  

Etablering af volleybane 
Kalle har fået tilbud på 7.000 kr. på etablering af Volleybane. Der skal trimmes et træ ved Vincavej 
for at kunne komme til. Den samlede pris for etablering af banen, inkl. net mv. forventes at være 
ca. 10.000. Beslutningen sendes til afstemning på næste generalforsamling.  

Opkrævning af kontingent 2008 
11 medlemmer har endnu ikke betalt, Bjarne sender rykkere ud. 

Opdatering af hjemmeside 
Bjarne fortalte, at foreningen har den helt store pakke hos udbyderen. Dette er der slet ikke brug 
for, og Bjarne arbejder på at ændre dette til en væsentligt billigere pakke. Der er dog stadig pro-
blemer med at overbevise udbyder om, at hjemmesiden tilhører foreningen. 

Bjarne arbejder videre – også med et oplæg til design. 
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Nye fodboldmål 
De gamle mål er slidt op, og der er mange, der gerne vil spille fodbold. Et sæt nye mål koster i om-
egnen af 6.000 kr. Hvis der skal købes nye mål, skal de være helgalvaniserede. Kalle undersøger, 
om produktionshøjskolen kan levere målene – og i givet fald til hvilken pris. Bo forsøger at tale 
med Bjarne fra hallen om nogle nyere net. 

Veje og stier 
Bo har areal, Jonas tæller riste og brønde og laver en vedligeholdelsesplan. Det haster ikke. 

Budget 
Bjarne følger op hos Jens Risom. 

Golf 
3 medlemmer har meldt tilbage, at de gerne vil have en introdag på en golfbane. Bo bestiller tid og 
sender ud igen. 

Næste møde 
Næste møde holdes hos Birgitte, Spiraeavej 5, d. 21. oktober 2008 kl. 19.30. 

Møde hævet kl. 21.00. 

 

Jonas Olesen 

Grundejerforeningen Rosendals bestyrelse: 

Navn Adresse Telefon e-mail 

Bo Langberg Magnoliavej 4 98521939 bla@au2parts.dk  

Bjarne Bruun Nielsen Vincavej 10 96570607 bjbni@vestas.com  

Birgitte Munkholm Spiraeavej 5 96570304 birgitte.munkholm@yahoo.dk 

Karl Erik Vester Olesen Jasminvej 6 21685148 karl.erik.olesen@sca.com  

Jonas Hammershøj Olesen Mispelvej 4 96586050 jool@cowi.dk  

 


