Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 24. februar 2011.
Mødested: Jonas Olesen, Mispelvej 4. Mødetid: 20.00 – 21.30.
Fremmødte: Bjarne Bruun Nielsen, Birgitte Munkholm, Tommy Egelund, Henrik Bak, Jonas Olesen (referent).
Ikke fremmødt: -

Beslutninger på dette møde
Opgave:

Deadline:

Ansvarlig:

Undersøge etablering af svingbom

Snarest

Tommy

Undersøge pris på hastighedsmåling

Snarest

Jonas

Undersøge maling af legepladser

Snarest

Tommy

Snerydning af stier

Snarest

Henrik

Undersøge ledighed af Rosendalhalkælderen d. 28. marts

Snarest

Henrik

Undersøge priser på nye fodboldmål (4 stk.)

Snarest

Birgitte

Referat
Jonas bød velkommen og bød på kaffe, te og kage. Henrik havde også taget bestikkelseskage
med.

Generalforsamling 2011
Foreslås holdt d. 28. marts kl. 19.30.
Der forventes ingen vedtægtsændringer.

Nye mål
Fodboldmålene er ødelagt og skal fornys. Prisniveau undersøges.

Snerydning
Stierne skal også ryddes.
På generalforsamlingen stemmes om, hvorvidt der skal anvendes salt eller grus til glatførebekæmpelse.

Vedligehold af legepladser
Det undersøges, hvornår legepladserne skal males, og om Palle Grøn vil male det nødvendige
samt prisen herfor.

Nedsættelse af ejendomsskatter
Sagen kører, og alle har fået et login til Rafn & Søn, så man selv kan følge udviklingen.
Der er p.t. intet nyt, men det lader til, at folketinget har fået øjnene op for, at der er foregået noget
ulovligt i forhold til ejendomsskatteopkrævningen på landsplan.
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Afskærmning af legeplads for fygesand
Tommy har undersøgt materialeindkøb. Ingen har vist interesse for at medvirke til etablering af et
lille hegn, og sagen er sat i bero.

Etablering af beachvolleybane
John Hansen, Jasminvej 7 er tovholder på projektet, der endnu ikke er gennemført.

Parkering langs rækkehusene
Der parkeres stadig langs rækkehusene.
Det undersøges, om der kan etableres en svingbom el. lign.

Fart
Vejret har ikke været til at gennemføre en hastighedsmåling. Undersøges til gennemførelse i foråret.

Orienteringsløb 27. maj
Bestyrelsen har givet tilladelse til gennemførelse af et orienteringsløb. Der bliver placeret et antal
poster på fællesarealerne, og der er deltagelse af ca. 130 løbere. Løbet foregår udelukkende på
fællesarealerne.

Næste møde
Efter generalforsamlingen.

Mødet hævet kl. 21.30.

Jonas Olesen

Grundejerforeningen Rosendals bestyrelse:
Navn

Adresse

Telefon

e-mail

Tommy Egelund (formand)

Magnoliavej 2

51204113

htegelund@sport.dk

Bjarne Bruun Nielsen (kasserer)

Vincavej 10

96570607

bjbni@vestas.com

Birgitte Munkholm

Spiraeavej 5

96570304

birgitte.munkholm@yahoo.dk

Henrik Bak

Magnoliavej 6

25187516

fam.bak@ofir.dk

Jonas Hammershøj Olesen

Mispelvej 4

96586050

jool@cowi.dk
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