Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 1. marts 2012.
Mødested: Henrik Bak, Magnoliavej 6 Mødetid: 19.00 – 20.15.
Fremmødte: Henrik Bak, Tommy Egelund, Keld Hansen, Mette Nielsen
Ikke fremmødt: John Hansen (Afbud)

Mødet handlede overvejende om den forestående generalforsamling.
1. Generalforsamling 2012
Dato og sted for generalforsamling: d. 28. marts 2012 i Rosendalhallen.
Gennemgang af punkter til ”bestyrelsens beretning”, hvad er der sket i foreningen siden
maj 2011.
Gennemgang af regnskab for 2011, og udarbejdelse af forslag til budget 2012. Keld har
fået godkendt regnskab 2011 af revisorerne.
Gennemgang af vedtægter vedr. afholdelse af generalforsamling, sekretæren
udarbejder indkaldelse inkl. dagsorden, regnskab 2011 og budget 2012, der skal
omdeles.
Henrik og Tommy er på valg.
Keld, John og Mette er ikke på valg.
John vil gerne overtage posten som formand, Keld fortsætter som kasserer, Mette
fortsætter som sekretær.
Henrik printer og distribuerer indkaldelsen senest d. 12. marts 2012.

2. Forslag fra bestyrelsen under ”rettidigt indkomne forslag”
Mette vil gerne have fokus på affaldet i området. Der blev foreslået et fælles arrangement i
forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings ”Affaldsindsamling 2012” søndag d. 22.
april.
Keld vil gerne opfordre til ikke at dumpe haveaffald på de offentlige skrænter. Det skæmmer
naturen, og kan resultere i en regning fra kommunen, som hele grundejerforeningen i så fald
skal betale.
De to forslag er på dagsorden under punkt 4 a) og b)
3. De 3 bænke, der er opstillet på fællesarealerne

Den ene bænk bagved Mispelvej står alt for langt ude på kanten.
Palle Grøn skal have besked på, at rykke bænken længere ind. Bænkene er ikke støbt, men gravet ned, så
det skulle ikke være en større udfordring.

4. Ang. vedligeholdelse af asfalt på Tjørnevej

Lapperne skulle kunne holde indtil der engang skal nyt slidlag på vejen.
5. Skal bestyrelsen ud og spise?

Det ville være en god måde at afslutte bestyrelses-året på.
Mette har ledt i de gamle referater, og fandt følgende:
Fra referatet Generalforsamling 2008 under pkt. 10 er der fremsat forslag til, at bestyrelsen kan afholde et
arrangement med spisning for grundejerforeningens regning. Forslaget skulle have været på som et punkt
på generalforsamling 2009, men det kom det aldrig! Så det er altså ikke et godkendt forslag.
6. Div.
Ang. www.grf-rosendal.dk (hjemmesiden): Kontaktperson er ændret fra Keld til Mette.
Udgiften for hjemmesiden er 13,50 kr./år.

