
Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal. 
 

Mødedato: 29. oktober 2013. 

Mødested: Café K  Mødetid: 18:30-20:30 

Fremmødte: Jens Sørensen, Palle Grøn, Jan Giversen, Lars Kjeldgaard, Mette Nielsen.  

 

Den nye tradition tro sluttede bestyrelsen året af med kombineret møde og spisning på Café K i Hobro. 

1. Opfølgning på møde med Jysk Vagt. 

Palle Povlsen fra Jysk Vagt havde inviteret til et informationsmøde i Kvædeparken d. 14. oktober, og Jan 

Giversen og Palle Grøn deltog sammen med Kvædeparkens grundejerforening. 

Palle Povlsen fortalte om de services, som Jysk Vagt kan tilbyde og eksempler på priser på disse. 

De oplyste priser er pr. gang der foretages kontrol af det aftalte i området, og der skelnes endvidere 

mellem om det er på ”stamvejen” eller ”sidevejene” der kontrolleres. 

På mødet der afholdes inden generalforsamling i marts 2014, skal bestyrelsen tage stilling til følgende: 

 Vil vi indstille til en aftale med Jysk Vagt, eller er det en privat sag? 

 Skal prisen være en merudgift i forhold til foreningens kontingent? 

 Skal beslutningen afgøres ved afstemning af de fremmødte til 2014 generalforsamling? 

Jan Giversen spørger Palle Povlsen om han vil komme og fortælle om ordningen på foreningens 

generalforsamling i marts 2014. 

2. Foreløbig evaluering på etablering af vejbump 

Der er enighed om, at de etablerede vejbump virker efter hensigten! 

De sure miner og utilfredse tilkendegivelser var få, og beboerne har tilsyneladende vænnet sig til bumpene. 

Skulle det senere blive aktuelt med vejbump andre steder i området, så er vi mere forberedt på 

arbejdsgangen. 

Vi diskuterede om det vil blive et problem til vinter med sne og snerydning, men kom frem til, at 

advarselsskilte og pullerter netop oplyser om vejbumpene, så snerydderen ikke burde blive overrasket! 

3. Grill pavillon på fælles areal 

Er der et reelt behov for en fælles grill pavillon i vores område? 

Svaret blev nej. 

Vi mener, det bliver for dyrt i forhold til at det måske slet ikke vil blive benyttet. 

Så projekt grill pavillon er aflyst! 



Men det vil være en god idé at åbne det grønne område ved Tjørnevej/Vincavej op, ved at fjerne nogle af 

hækplanterne. 

Der kan laves 2-3 åbninger, sådan at man kan se området, og at det dermed indbyder til at blive brugt af 

beboerne. 

Som det er nu, bliver det overset. 

4. Diverse 

 Jan Giversen fortsætter med at tage sig af bestilling af snerydning.  

Palle Grøn har tjekket priser på snerydning, og det kan ikke betale sig at skifte. 

 Der er bestilt asfalt lapning til div. udbedringer. 

 Kloakkerne blev renset for sand i september måned, de var fyldt med sand. 

 Palle Grøn ønsker fremover at kontingent betales via bankoverførsel og ikke som nu med girokort. 

 Skraldespande i området er en succes, der er ikke brug for den årlige affaldsindsamling til foråret. 

 Bestyrelsen skal mødes igen til februar – inden generalforsamlingen – Jens Sørensen indkalder til 

mødet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


