
Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal. 
 

Mødedato: 18. januar 2016 

Mødested: Palle Grøn, Jasminvej 11  Mødetid: 18:00 – 20:30. 

Fremmødte: Bjarne Bruun Nielsen, Johannes Iversen, Palle Grøn, Susanne Jakobsen og Mette Nielsen. 

 

Det var sidste møde i bestyrelsesåret, og Palle havde sørget for lækkert smørrebrød til os. 

Vi havde blot 2 punkter på dagsordenen. 

1. Henvendelse ang. vejbump udfor Vincavej nr. 6/8 

En husejer på Ligustervej havde rettet henvendelse til formanden angående vejbumpet, der er monteret 

udfor Vincavej 6/8. Husejeren mener, at vejbumpet er skyld i revner i hans sokkel på huset. 

Husejeren anmoder om, at bestyrelsen fjerner dette vejbump. 

Der var enighed om, at hvis vi fjerner vejbumpet, skal der etableres et alternativ. Nogle bilister kører stadig 

for stærkt på strækningen trods bumpet, og hvis der ingen chikane er, er vi tilbage hvor vi startede inden 

etablering af vejbumpene. 

Vi havde forslag oppe om f.eks. betonrør og anlæg af fortov og fodgængerfelt, og kom frem til at Johannes i 

første omgang retter henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Teknisk Forvaltning, om at få rådgivning på 

området. Kommunen må have erfaring med lignende problematikker, og vi afventer nu svar fra dem.  

 

2. Generalforsamling 2016 

Dato for den kommende generalforsamling er torsdag d. 17. marts 2016.  

Opgave Ansvarlig Deadline 

Leje af lokale i hallen Palle  

Øl/vand Palle  

Regnskab 2015 – med revisorernes underskrift Palle 26/2 

Budget 2016 Palle 26/2 

Bestyrelsens beretning Bjarne  

Indkaldelse, dagsorden Mette  

Omdeling af ovenstående Mette 3/3 

 

Vi fastholder kontingentet på 1600,- kr. 

Susanne og Johannes er på valg og ønsker genvalg – Bjarne, Palle og Mette sidder for minimum 1 år mere. 

 

  



Bestyrelsesåret 2015:  

 Interesserede kan få besked via foreningens e-mail (postmaster@grf-rosendal.dk ) 

 affaldsspand ved Kiwi-stien 

 pullerter på hjørnet ved Magnoliavej for at forhindre parkering  

 gadelygter på stien bag spejderhuset  

 nye borde-bænkesæt på Magnoliavej   

 reparation af borde-bænkesæt på Jasminvej 

 

3. Diverse 

Indkaldelse, dagsorden og referater fra generalforsamlinger til Mariagerfjord Kommune vil fremover blive 

sendt pr. e-mail i stedet for med Post Danmark. 

Vi vil invitere til fælles arbejdsdag lørdag d. 30. april 2016. Opgaverne er beskæring og oprydning på vores 

fælles områder. Invitation bliver omdelt samtidig med opkrævning af kontingent medio april.  
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