
Husstandsomdelt til vejene i grundejerforeningerne Hyldevej og Rosendal. 

 

Hobro den 24/08-2011 

Til grundejerforeningerne Hyldevej & Rosendal 

 

Som flere af jer nok har oplevet, har der været en del snak angående bofællesskabet Rosendal:  

Nye ejere, ny målgruppe, evt. domsanbragte, opsigelse af gammelt personale, Henning Sørensen 

vil købe bygningen osv.  

For at gøre en lang historie kort satte vi (de 2 grundejerforeningers bestyrelse) os sammen, for at 

finde ud af, hvad der var/er hoved og hale på sagen. 

Vi kontaktede Mariagerfjord kommune for at få aktindsigt, hvilket vi modtog fredag den 19/8, og 

efterfølgende havde vi et møde med forstander, souschef & daglig leder på Rosendal den 22/8. 

Vores konklusion efter mødet er:  

Det er stadigvæk fonden Rosendal der har og driver opholdstedet.  

Forstander og souschef er nu fra fonden ”Alternativet”, en fond der har ca. 50 brugere i deres 

system.  

De mener, at de kan lave bofællesskabet Rosendal til en sund forretning ved brug af deres netværk 

og deres socialpædagogiske behandling.  

De oplyser os om, at målgruppen i bofællesskabet vil være tæt på at være den samme målgruppe, 

der har været på Rosendal indtil nu. (Som der ikke har været problemer med).  

I øjeblikket er nogle af brugerne under 18 år, og i fremtiden er alle brugere over 18 år. 

Der er 2 medlemmer fra den tidligere bestyrelse, som fortsætter i den nye bestyrelse, og 2 fra 

personalet er genansat i det ”nye Rosendal”. 

Vi føler, at vi har fået svar på vores spørgsmål, og vi vil derfor ikke gøre mere ved sagen, 

medmindre der kommer nyt frem.  

Dog vil vi søge aktindsigt igen senere, for at følge med i om der kommer nyt i sagen. 

Så tag godt imod de nye brugere, de vil meget gerne i dialog med os/jer.  

Hvis der er behov for dette, så kom til en fra jeres bestyrelse, eller kontakt daglig leder Peter på 41 

77 65 71. 

 

 

 

Grundejerforeningen Rosendal                                                                   Grundejerforeningen Hyldevej            


