
Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.  
 
Mødedato: 2. oktober 2011.  
Mødested: Henrik Bak, Magnoliavej 6. En gåtur på stierne i området. Mødetid: 15.30 – 17.00.  
Fremmødte: Henrik Bak, Tommy Egelund, Keld Hansen, John Hansen, Mette Nielsen 

 

 

1. Vedligeholdelse af grønne fælles områder, med fokus på grundejernes beplantning, der grænser op 

til stier. Der er enighed i bestyrelsen om, at opfordre alle grundejere til at vedligeholde beplantning 

ud til fælles stier, vha. uddeling af sedler til alle husstande i grundejerforeningen. Der skal nævnes 

de specielt grelle tilfælde i den fælles opfordring. 

Disse er: Tjørnevej nr. 1, 2, 4, 6, 8, 13, 18 og 20. Endvidere trænger beplantningen ved spejderhuset, 

Vincavej 16, også til vedligeholdelse. Også ved Mispelvej nr. 8, 10 og 12 er beskæring tiltrængt. 

Arbejdsfordeling: Mette skriver teksten, Henrik sørger for distribuering. 

2. Sekretæren skal rette henvendelse til Teknisk Forvaltning Mariagerfjord Kommune og spørge om, 

hvem der står for vedligeholdelsen af det lille stykke sti, der er mellem de to jern bomme ved 

gården Rosendal og spejderhuset. (Vincavej 14 og 16.) Er det kommunens stykke eller 

grundejerforeningens stykke? 

I samme henvendelse skal det nævnes, at den ene bom er i stykker. 

Svaret kom pr. e-mail d. 6. okt. fra Christina Kjølby Kronborg: Det er Mariagerfjord Kommune, der ejer det 

lille stykke sti mellem bommene. I Mariagerfjord Kommune har vi dog ikke tradition for at rydde omkring 

bomme, og har ikke ressourcerne til at rydde omkring bomme. Jeg vil naturligvis sende en kollega forbi for 

at reparerer den bom der er i stykker. 

3. Asfalt reparationen på Tjørnevej blev inspiceret, og der er tvivl om ”lappernes” holdbarhed. Er 

arbejdet udført godt nok? 

Jonas Olesen, Mispelvej 4, der har forstand på asfalt, mener at udbedringen kun vil holde 2-4 år. Henrik vil 

kontakte Jonas, der skal tage kontakt til Peter ?, og de skal så vurdere om arbejdet er udført 

tilfredsstillende, eller om der skal reklameres. 

4. Tommy skal se på bænke, evt. vedligeholdelsesfrit materiale? 

 

5. Da banken skal have 25,-kr. i gebyr hver måned, når Palle Grøns betaling bliver overført fra én 

bankkonto til en anden, er der enighed i bestyrelsen om, at Palle i stedet for skal betales 1 eller 2 

gange årligt. Med mindre Palle selv vil betale gebyret. 

 


