
Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal. 
 

Mødedato: 10. april 2014 

Mødested: Susanne Jakobsen, Magnoliavej 19   Mødetid: 20.00 – 21.30. 

Fremmødte: Susanne Jakobsen, Palle Grøn, Johannes Iversen, Lars Kjeldgaard Pedersen, Mette Nielsen, 

Jens Sørensen. 

 

Susanne gav kaffe og te og bastogne-småkager 

Jens Sørensen startede med at fortælle om formandens arbejdsopgaver. Det er formanden, der indkalder 

til bestyrelsesmøder, har kontakt til NCC og er i øvrigt kontaktperson til henvendelser både i og udenfor 

foreningen.   

1. Konstituering af bestyrelsen endte således: 

Formand: Lars Kjeldgaard 

Næstformand: Susanne Jakobsen 

Kasserer: Palle Grøn 

Sekretær: Mette Nielsen 

Johannes Iversen 

 

2. Nabohjælp: 

Johannes havde materiale med fra www.nabohjælp.dk, og han fortalte at fra d. 16. april er der 600 

skilte, der kan ansøges gratis, 2 skilte pr. vej eller pr. grundejerforening. 

 

Der blev aftalt at følgende personer vil blive bedt om at bestille skilte: 

Hans Søndermølle – Tjørnevej 

Claus Munkholm – Spiraeavej 

Jens Sørensen – Mispelvej 

Johannes Iversen – Magnoliavej 

Bjarne Bruun Nielsen – Vincavej 

Palle Grøn/Lars Kjeldgaard – Jasminvej 

Hermed kan foreningen få 12 gratis skilte. (Forudsat at ansøgningerne bliver bevilget) 

Mette udvælger relevant materiale fra nabohjælp.dk + laver en seddel der opfordrer 

medlemmerne til at melde sig til ordningen. Dette skal ud til alle postkasser. 

 

3. Fjernelse af hækplanter ved området Tjørnevej/Vincavej: 

Bestyrelsen mødes førstkommende søndag – d. 13. april – kl. 17, hvor vi bestemmer hvilke planter, 

der skal fjernes. 

 

  

http://www.nabohjælp.dk/


4. Belægning ved Magnoliavejs borde-bænkesæt: 

Vi vil etablere 5 m² fliser ved legepladsen, hvor der ofte bliver flyttet et af borde-bænkesættene 

hen. Hermed gøres placeringen permanent, i stedet for at borde-bænkesættet bliver flyttet frem og 

tilbage. 

Vi har foreløbigt bestemt en dato: søndag d. 25. maj, hvor vi vil invitere til en aktivitetsdag for alle 

grundejerforeningens medlemmer. 

Denne dag vil vi fjerne hækplanter, lave flisebelægning, rydde op og derudover have hyggeligt 

samvær med mad og drikke. 

 

5. Parkering på Magnoliavejs græsarealer: 

Vi blev enige om, at starte med at oplyse beboerne på Magnoliavej 1-11 om, at deres biler generer 

for udsynet, når de parkerer på græsset tæt op til t-krydset. 

Øvrige forslag er dialog med Kaj Enevoldsen, da det er ham, der er ansvarlig for området, og foreslå 

en slags blokering af græsstykket, så det ikke er muligt at parkere der. 

Vi kikker på det søndag d. 13. april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Kjeldgaard Pedersen Jasminvej 2 Formand fam.kp@email.dk  40515122 

Susanne Jakobsen Magnoliavej 19 Næstformand Jakobsen.nielsen@gmail.com  22775651 

Palle Grøn Jasminvej 11 Kasserer pvgron@gmail.com   25615455 

Mette Nielsen Magnoliavej 17 Referent a05mege@gmail.com 29218931 

Johanne Holm Iversen Magnoliavej 8  jhi@kabelmail.dk 29231919 
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