Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 23. april 2012.
Mødested: John Hansen, Jasminvej 7. Mødetid: 19.00 – 20.00.
Fremmødte: John Hansen, Keld Hansen, Jens Sørensen, Jan Giversen, Mette Nielsen og fhv. formand Henrik
Bak.

1. Fordeling af poster i den nye bestyrelse

Den nye bestyrelse:
John Hansen, Jasminvej 7, formand.
Jens Sørensen, Mispelvej 13, næstformand.
Keld Hansen, Spiraeavej 1, kasserer.
Mette Nielsen, Magnoliavej 17, referent/sekretær.
Jan Giversen, Mispelvej 10
Jan har overtaget kontakten mht. snerydning + sand.
Henrik havde formandsmappen med til John.
2. Petanquebane → beachvolleybane
John fortalte om planerne om beachvolleybanen ved Jasminvej. Nu da planterne ved den
gamle petanquebane er flyttet over til Magnoliavej, skal beachvolley planerne føres ud i livet!
3. Stadig for høj fart i området.
Der køres stadig for stærkt. Det hjalp lidt efter omdeling af seddel i maj 2011, men der er
enighed i bestyrelsen om, at finde en mere holdbar løsning. Det blev foreslået at sætte skilte
op eller lave chikaner. Mette skal kontakte kommunen, og spørge om vi selv kan sætte
skilte/chikaner el.lign. op. Hvordan er reglerne? Hører sådan noget evt. under teknisk
sekretariat?
Mette nævnte desuden genen ved at der parkeres på Magnoliavej ud for nr. 4, det medfører
farlige situationer for biler udefra, der skal ned af ”den gamle” Magnoliavej. Henrik
(Magnoliavej nr. 6) ville nævne det for naboen.
4. Div.
Den nye udsigtsbænk ud for mispelvej er endnu ikke flyttet væk fra skrænten. John skal sørge
for, at Palle Grøn får besked.
Hvis der er behov for legetøj til sandkasserne, skal det bare købes.
Mette vil udforme en status over affaldsindsamlingsdagen, og her vil de mange ”hundeposer”,
der blev samlet ind, også blive nævnt og derudover at løse hunde ikke er tilladt på
grundejerforeningens område.
Mette foreslog i øvrigt at gentage succes’en med affaldsindsamling i 2013.

5. Evt.

Der er ikke fastsat dato for næste møde, formanden indkalder til næste bestyrelsesmøde, når han mener,
det er tid.
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