Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 3. juni 2008.
Mødested: Hos Karl Erik Vester Olesen, Jasminvej 6.
Mødetid: 19.30 – 21.00
Fremmødte: Bo Langberg, Bjarne Bruun Nielsen, Karl Erik Vester Olesen, Birgitte Munkholm, Jonas Olesen (referent).
Ikke fremmødt: -

Beslutninger på dette møde
Opgave:

Deadline:

Ansvarlig:

Kontakte Palle vedr. retablering efter legepladsarbejder

Næste møde

Kalle

Montere plastichjørner på sandkasse

Snarest

Kalle

Overlevere bolte m.v. til Palle

-

Bo

Indhente tilbud hos Palle på etablering af beachvolleybane

Næste møde

Kalle

Kontakte Johannes Iversen vedr. stiafslutning på Magnoliavej

Snarest

Bo

Fremkomme med forslag til nyt hjemmesidedesign

-

Bjarne

Opmåle og tilstandsregistrere veje og stier

-

Jonas

Præcisere krav til snerydning overfor entreprenør

-

Bo

Skrive brev til Mariagerfjord Kommune vedr. brug af legepladser

-

Jonas

Undersøge muligheder for anskaffelse af nye fodboldmål

-

Bo

Gamle, ikke afsluttede opgaver

Referat
Dagens møde bestod primært af en besigtigelse af foreningens arealer med henblik på at finde
løsninger til afslutning af legepladsarbejderne mv.

Afslutning af legepladsarbejder
Der mangler stadig retablering efter kørsel med rendegraver på Magnoliavej, der mangler lidt udgravning og sand på Jasminvej – og jordbunken på Magnoliavej er ikke jævnet ud endnu. På arealet ved den gamle legeplads på Tjørnevej er der et hul i plænen.
Det aftaltes, at Palle Grøn retablerer alt for ca. 5.000 kr. Kalle giver Palle besked herom.
Der mangler legetøj til sandkasserne. Birgitte køber et par sæt.
Kalle tager fat i Henrik Damgaard for at få hjørner til sandkassen på Jasminvej. Kalle monterer.
Palle skal have de resterende bolte m.v. til legepladsernes vedligehold. Bo overleverer til Palle.
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Etablering af volleybane
Der er stillet forslag om at ombygge den eksisterende petanquebane til en Volleybane. Kalle får et
indhenter tilbud hos Palle forud for beslutning herom.

Stiafslutning på Magnoliavej
Johannes Iversen, Magnoliavej 8 har påpeget, at stien for enden af Magnoliavej slutter lidt uhensigtsmæssigt, idet mange anvender rabatten foran nr. 8 til kørsel på cykel. Det er derfor umuligt at
få græs eller andet til at fæste. Det aftaltes, at Johannes kan etablere en kantafgrænsning mod
stien for at undgå dette. Bo giver besked til Johannes.

Opkrævning af kontingent 2008
Bjarne oplyste, at hans adgang til foreningens bankkonto er ved at være på plads. Girokort vil herefter blive udsendt til foreningens medlemmer.

Opdatering af hjemmeside
Bjarne fortalte, at adgangen til foreningens gamle hjemmeside tilsyneladende er gået tabt. Ingen
tidligere bestyrelsesmedlemmer ved noget om adgangen, og alle mener, at informationerne er
overleveret. Bjarne forsøger en sidste gang med direkte kontakt til udbyder.
Bjarne har desuden arbejdet lidt på et forslag til layout på den nye hjemmeside. Layoutet er ikke
helt færdigt endnu. Kan muligvis præsenteres på næste møde.

Næste møde
Næste møde holdes hos Bo, Magnoliavej 4, d. 12. august 2008 kl. 19.30.
Møde hævet kl. 21.00

Jonas Olesen
Grundejerforeningen Rosendals bestyrelse:
Navn

Adresse

Telefon

e-mail

Bo Langberg

Magnoliavej 4

98521939

bla@au2parts.dk

Bjarne Bruun Nielsen

Vincavej 10

96570607

bjbni@vestas.com

Birgitte Munkholm

Spiraeavej 5

96570304

birgitte.munkholm@yahoo.dk

Karl Erik Vester Olesen

Jasminvej 6

21685148

karl.erik.olesen@sca.com

Jonas Hammershøj Olesen

Mispelvej 4

96586050

jonas.olesen@randers.dk
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