Grundejerforeningen Rosendal
Referat
30. oktober 2005
kl. 10.00
i Rosendalhallen
Deltagere: Steffen Høegh, Jan Carøe Sørensen, Jan Svanholm, Jens Vinther Kristensen, Jens
Risom & Henrik Hansen.
Fraværende: Lars Bjerre Pedersen
Møde start: 10.00
Møde slut: 11.10
Referat: Jan Carøe Sørensen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
REF: Der var ikke besluttet noget på sidste møde, hvorfor der ikke forelå noget referat herfra
2. Orientering fra formanden.
REF: Der blev orienteret omkring mødet med kommunen. Der er tidligere sendt referat rundt
fra mødet.
Overordnet var mødet gået godt og der var enighed om punkterne på nær omkring kantsten
Vincavej samt asfalt (se senere), dog var referatet ikke særlig godt, men det vigtige burde være
med deri.
Der skulle inden 1. november blive etableret bedre udsynsforhold ved udkørsel til Døstrupvej –
den ene side er på plads p.t.
Der er ikke hørt yderligere omkring skiltningen i området, som Teknisk forvaltning har sendt
videre til politiet.
Vi har modtaget rapport omkring asfalt m.v., som er sendt videre til kommunen. Generelt er der
stadigvæk en del, som bør ordnes desuden skulle nogle af de nye kantsten være sat i stort set
tør beton.
Konklusionen var, at vi afventer færdigmelding fra kommunen og så tage manglende punkter
op med dem igen.
Som følge af rapporten blev specielt renholdelse af kantstenene fremadrettet drøftet, idet der
p.t. gror græs ud i asfalten. Vi skal have klar lagt, hvem som har ansvaret for renholdelsen
heraf.
Jens V. vil foreslå, at der opstilles 3 modeller, som der skal tages stilling til på
generalforsamlingen. Græsslåning og renholdelse af kanter m.v. indgår heri, hvor der skal

tages stilling til hvor stor en del, som skal udliciteres og hvad vi selv skal stå for. Dette tages op
på et senere bestyrelsesmøde. Det besluttedes derfor, at der ikke gøres yderligere omkring
kanterne før efter generalforsamlingen.
3. Orientering fra kassereren.
REF: Kontingentrestancer almindelige husstande p.t. kun 1 stk.
Omkring inkasso oplyst Henrik, at det deres ”firmainkasso” ikke kunne bruges uden CVR.nr.
Det blev derfor besluttet, at Jens R. tager kontakt til Lindberg og Nørby mhp. inddrivelse af de
resterende kontingentrestancer.
Ekstra regning på græsklipning blev godkendt.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer
REF: Korrespondancen med forsikringsselskabet omkring skaden på legepladsen på Tjørnevej
blev drøftet. Der var ingen bemærkninger til svarmeldingen til forsikringsselskabet. Men alle var
forundret over årsagen til de fremkomne spørgsmål.
Der var i bestyrelsen nogen usikkerhed omkring vi evt. tidligere har fået godkendt
legepladserne af forsikringsselskabet (hvis vi har, kan det indgå i skrivelsen til
forsikringsselskabet) eller der bare er sket en overdragelse af en gammel forsikring. Hvis vi
ikke har nogen form for godkendelse af legepladserne var der enighed om, at vi får afsluttet
den igangværende sag, hvorefter vi tager kontakt til forsikringsselskabet e.l. for at få en
udmelding omkring, hvad der bør ske/ændres på vores legepladser, således at der ikke
fremover skulle opstå problemer hermed.
5. Faste udvalg:
REF: Der er nu anskaffet internetadresse, og der var enighed om, at hjemmesiden skal sættes
i gang nu, og så må vi få tilføjet/rettet til hen ad vejen.
6. Evt.
REF: Intet

