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Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal. 
 

Mødedato: 21. oktober 2008.  

Mødested: Birgitte Munkholm, Spiraeavej 5. 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: 

Undersøge muligheder for renovering / nyindkøb af fodboldmål - Bo + Kalle 

Udarbejde vedligeholdelsesplan for veje og stier - Jonas 

Afslutning og godkendelse af legeplads November Bo 

 

Referat 
Birgitte bød velkommen og serverede øl og vand til mødet. Endnu et eksempel til efterfølgelse. 

Hjemmeside 
Vi har nu fået overdraget hjemmesiden, så vi kan redigere i den. 

Bjarne har lavet et forslag til hjemmesiden. Der bliver snart lagt et par dokumenter op, så vi kan se, 

hvordan den fungerer. Det er besluttet at lave siden så simpel som muligt for at sikre let vedlige-

hold. 

Afslutning af legepladsarbejder 
Legepladserne mangler stadig etablering af det sidste vippedyr. Der graves den første weekend i 

november. 

RABO skal godkende pladserne – Bo kontakter RABO efter etablering af vippedyret. 

Opkrævning af kontingent 2008 
Alle medlemmer har nu betalt kontingent for 2008. 

Budget 
Bjarne sender budgettet rundt til bestyrelsen. Der er p.t. en kassebeholdning på ca. -35.000 kr. Der 

er endnu ikke overført midler til vejkontoen. Alt i alt ser det fint ud, og det er stadig forventningen, 

at legepladserne er helt betalt, og at foreningen dermed er gældfri efter næste kontingentopkræv-

ning i 2009. 

 

Fejning af veje 
Der bestilles fejning af vejene, når løvfaldet er overstået (ca. medio november). 
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Ordensreglement 
Der udarbejdes et ordensreglement til vedtagelse på næste generalforsamling. Foreløbige punkter: 

• Færdsel på fællesarealer. 

• Oprydning på legepladser. 

• Håndtering af hunde. 

• Parkering. 

Bestyrelsen overvejer flere punkter. 

Næste møde 
Næste møde holdes hos Bjarne, Vincavej 10 d. 13. januar 2009 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  

 


