
Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal. 
 

Mødedato: 5. februar 2014 

Mødested: Jens Sørensen, Mispelvej 13   Mødetid: 19.00 – 20.30. 

Fremmødte: Jens Sørensen, Palle Grøn, Jan Giversen, Mette Nielsen 

Afbud: Lars Kjeldgaard Pedersen 

 

Mødet handlede overvejende om den forestående generalforsamling. 

1. Generalforsamling 2014  

 Dato og sted for generalforsamling: d. 27. marts 2014 kl. 19 i Rosendalhallen. 

 Mette er på valg, Jens og Jan ønsker ikke genvalg. 

Opgave Ansvarlig Deadline 

Leje af lokale i hallen Jens 12. marts 

Øl/vand Jens  

Regnskab 2013 – med revisorernes undeskrift Palle 6. marts 

Budget 2014 Palle 6. marts 

Bestyrelsens beretning Jens  

Indkaldelse, dagsorden Mette 13. marts 

Omdeling af ovenstående Mette 13. marts 
 

 Vi skal alle forsøge at hverve nye medlemmer til bestyrelsen, og suppleanterne skal høres om de vil 

fortsætte.  

(Palle spørger: de 2 revisorer og René Christiansen; Jens spørger: Hanne Eriksen; Mette spørger: 

Mette Bak Jørgensen og Susanne Jakobsen.) 

 På generalforsamlingen vil Jan fortælle om Jysk Vagt’s tilbud – vi håber på en efterfølgende 

diskussion. 

2. Forslag fra bestyrelsen under ”rettidigt indkomne forslag” 

Der er forslag om at foreningen får en aftale med Jysk Vagt (Palle Poulsen), med henblik på at mindske 

indbrud og hærværk i vores område. 

Forslaget om en grillpavillon er opgivet, men der er forslag om at åbne fællesområdet ved Tjørnevej op ved 

at fjerne hækplanter 2-3 steder, sådan at området bliver mere synligt. 

Der er forslag om belægning under borde-bænke-sættene på Magnoliavej. Bordene er til gene, når der slås 

græs. 

De tre forslag er på dagsorden under punkt 4 a), b) og c) 



3. Div. 

Der har været hærværk mod områdets skraldespande i forbindelse med nytårsaften!  

Nytår 2014/15 vil skraldespandene enten blive fjernet hen over nytåret, eller tapet til.  

Skraldespanden ved stien ved Ligustervej er så ødelagt, at den bliver udskiftet. 

Betaling af kontingent skal fremover ske via bankoverførsel i stedet for giro-kort. 

 

 

 

 


