Grundejerforeningen Rosendal
Referat
24. september 2006
kl. 10.00
Tjørnevej 2
Deltagere: Jens Vinther Kristensen, Lars Bjerre Pedersen, Henrik Hansen, Jens Risom, Steffen
Høegh, Jan Svanholm.
Fraværende: Jan Carøe Sørensen.
Møde start: 10.00
Møde slut: 11.50
Referat: Lars Bjerre Pedersen
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
REF:
Da der fra sidste møde ikke var udsendt referat, var der ingen godkendelse.
2. Orientering fra formanden.
REF:
• Formanden har modtaget skrivelse fra TRI-Consult vedr. såning af græs mod skråning.
Dette påregnes påbegyndt i uge 38, men var ved ref. skrivelse endnu ikke påbegyndt.
• Formanden orienterede kort om møde med legepladskonsulent, hvor det blev aftalt, at
konsulenten fremsender forslag til opførelse af 4 legepladser på henholdsvis Jasminvej,
Mispelvej, Tjørnevej og Magnoliavej.
På legepladserne genanvendes det materiale som er egnet dertil, ellers opføres legepladserne som nye.
Forslag forventes modtaget ultimo uge 42.
• Formanden orienterede kort om, at han har rykket kommunen for referat fra det med
kommunen sidste afholdte møde. Der blev ikke givet nogen dato for fremsendelse af
dette.
• Formanden præsenterede en invitation fra HIK´s venner vedr. julefrokost. Denne lægges
i arkiv, og der foretages ikke yderligere i sagen.
•
3. Orientering fra kassereren.
REF:
• Budgetopfølgning på kontingentmodtagelse. Der er 1 restanter d.d. dette på Mispelvej.
Endvidere er der stadig sag vedr. grundejer på Vincavej.
Kasserer handler i overensstemmelse med vedtægterne.
• Indbetalte penge tilbageføres grundejer på Magnoliavej, indtal sag vedr. grundejer på
Vincavej er afsluttet.
Steffen aftaler nærmere vedr. dette med grundejer på Magnoliavej.
4. Indkomne forslag fra bestyrelsesmedlemmer
REF:
Intet ført til ref.

5. Faste udvalg:
REF:
• Hjemmeside: Det er besluttet, at Steffen & Lars forsøger at få opdateret den eksisterende hjemmeside med referater m.m. Dette forventes at ske så snart indlæringen for dette
har fundet sted, evt. med udefrakommende assistance.
• Grønne områder: Legepladskonsulent foretager opmåling mandag den 25. september
for udarbejdelse af løsningsforslag.
• Petanquebane på Jasminvej genetableres.
• Der udarbejdes kontraktforslag for vedligeholdelse af de grønne områder inkl. snerydning på bestemte stier, Vedligeholdelse af kanter, hæk, gødning og evt. sprøjtning.
Kontraktforslag forelægges bestyrelsen på næste møde.
• Der blev debatteret hastighed i området igen. Formanden forespørger teknisk forvaltning
vedr. muligheden for midlertidig regulering i form af bump samt skiltning og skrivelse til
grundejere.
6. Evt.
REF:
Intet ført til ref.
Næste møde: søndag den 29. oktober 2006, kl. 10.00, Tjørnevej 2.

