Grundejerforeningen Rosendal
Referat
29. maj 2005
kl. 10.00
i Rosendalhallen (flyttet til hos Jan Carøe Sørensen)
Deltagere: Lars Bjerre Pedersen, Steffen Høegh, Jan Carøe Sørensen, Jan Svanholm, Jens
Vinther Kristensen, Jens Risom & Ulrik Primdahl.
Fraværende: Henrik Hansen
Møde start: 10.00
Møde slut: 11.15
Referat: Jan Carøe Sørensen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
REF: Godkendt
2. Orientering fra formanden.
REF: Vi afventer fortsat på udspil fra kommunen omkring overdragelsen af arealerne, som
måske kommer inden sommerferien. Det ser p.t. ud til at de er i gang med lave nogle af de ting
som vi tidligere har påpeget overfor kommunen
Kørselsgodtgørelse i forbindelse med kørsel for grundejerforeningen udbetales efter statens
takster.
3. Orientering fra kassereren.
REF: Der er udsendt kontingent opkrævninger til 100 husstande, hvoraf de 93 var betalte. De
resterende 7 får en rykker udsendt.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer
REF: Tjørnevej har forespurgt om penge til arbejdsdag. Der blev bevilget 200 kr. til legetøj, 300
kr. til sand samt 500 kr. til maling.
Hastighedsregistrering på Vincavej – Lars Bjerre har efter lang tids søgen fået fat i den 5.
person hos amtet, der har lovet, at vi kunne få tavle m.v. i 1 uge.
Hvorfor kører bybussen ikke til Hørby Skoleby – Lars Bjerre havde lavet udkast til skrivelse til
kommunen som formanden underskriver.
Momsproblematikken blev vendt. Jan Carøe Sørensen er umiddelbart af den opfattelse, at der
ikke finder nogen momspligtig aktivitet sted, hvorfor der heller ikke kan blive tale om momsregistrering.

Chikaner på Løgstørvej – Lars Bjerre har fået oplyst, at der har været 4 uheld registreret, men
der er formentligt sket flere end de registrerede. Der var enighed om, at det specielt for
cyklister var en farlig strækning og desuden havde det netop overståede gravearbejde ikke
foregået optimalt af hensyn til trafikafviklingen. Lars Bjerre udarbejder brev til kommunen.
5. Faste udvalg:
REF: Lars Bjerre har forespurgt Mit Bureau om prisen, som er meget afhængig af hvad vi
ønsker, men for en ”lille” løsning vil prisen være 5.000 kr. Lars Bjerre kender en som vil lave
det hele for 2.500 kr. Desuden drøftes det f.eks. at lave en bestyrelsesgruppe via f.eks.
Groupcare. Lars Bjerre arbejder videre med hans bekendte.
6. Evt.
REF: Ulrik sagde farvel til bestyrelsen og vi nød kagen – tak til Ulrik.
Næste møde: søndag den 26. juni 2005.

