Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 12. maj 2009.
Mødested: Bo Langberg, Magnoliavej 4. Mødetid: 19.30 – 21.15.
Fremmødte: Bo Langberg, Bjarne Bruun Nielsen, Karl Erik Vester Olesen, Birgitte Munkholm, Jonas Olesen (referent).
Ikke fremmødt: -

Beslutninger på dette møde
Opgave:

Deadline:

Ansvarlig:

Opfølgning på rågeplagen

-

Bo

Opfølgning på opgravning langs veje

-

Jonas

Rette henvendelse til en advokattjeneste

Snarest

Jonas

Rette henvendelse til LappSet vedr. rust på legepladser

Snarest

Bo

Referat
Bo bød velkommen og serverede kaffe, kage, øl, vand og bolsjer til mødet.

Fodboldmål
Der er kommet net i fodboldmålene, og de bruges flittigt.

Hjemmeside
Jonas sender alle digitale dokumenter til Bjarne, der lægger det hele ind på hjemmesiden.

Oprydning på arealet op til Hyldevej
Hyldevej har ryddet op.

Fugleplage
Grundejerforeningen Kvædeparken har taget initiativ til at fremsende brev til Mariagerfjord Kommune vedrørende rågeplagen. Beboere i "forreste række" ud imod banegraven har underskrevet.
Banedanmark foretager i øjeblikket nedskydning af råger. Der er ikke hørt noget fra kommunen
endnu.
Bo følger op overfor Kvædeparken.

Flytning af borde på fællesarealer
Tjørnevej ønsker at bordene bliver stående på trekantområdet ved den gamle legeplads.

Opgravning i rabatten langs veje
Der graves STADIG fiberkabler ned i rabatten i området. Jonas retter IGEN henvendelse til Mariagerfjord Kommune og beder dem som vejmyndighed om at sørge for, at der retableres korrekt.
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Opfølgning på Generalforsamling 2009
Foreningens vedtægter skal sendes til en advokat for at få afklaring på tvivlsspørgsmål, særligt §9
og §10. Det forsøges at rette henvendelse til en gratis advokattjeneste. Hvis der ikke kan fås hurtigt svar, rettes i stedet henvendelse til en advokat mod betaling i stedet.

Træer langs Vincavej
Lars Bjerre Pedersen har gjort opmærksom på, at der foreligger en vedtægt vedrørende træernes
højde langs Vincavej. I vedtægten skulle fremgå, at træerne maksimalt må være 3½ meter høje.
Bestyrelsen har ikke kunnet fremskaffe den omtalte vedtægt, og vil derfor ikke tage stilling til, hvorvidt træerne kan nedklippes på nærværende grundlag.

Beplantningsbælte langs Vincavej ved Spiraeavej
Birgitte Munkholm spurgte til, hvorvidt omtalte beplantningsbælte kan fjernes og der i stedet kan
sås græs.
Der kan være nogle restriktioner i lokalplanen.
Bestyrelsen er indforstået med, at buskene kan fjernes, såfremt Mariagerfjord Kommune kan meddele dispensation fra eventuelle restriktioner i lokalplanen. Spiraeavej skal selv rette henvendelse
til kommunen.

Forfald af legepladser
Der er konstateret rust på flere bærende dele på legepladserne. Bo retter henvendelse til LappSet.

Næste møde
Næste møde holdes hos Jonas, Mispelvej 4 d. 25. juni kl. 20.00.
Møde hævet kl. 21.15.

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

jool@cowi.dk
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