Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 25. marts 2013.
Mødested: Jan Giversen, Mispelvej 10 Mødetid: 19.00 – 20.15.
Fremmødte: Jan Giversen, Jens Sørensen, Lars Kjeldgaard, Palle Grøn, Mette Nielsen og fhv. kasserer Keld
Hansen.

1. Fordeling af poster i den nye bestyrelse
Den nye bestyrelse:
Jens Sørensen, Mispelvej 13, formand.
Jan Giversen, Mispelvej 10, næstformand.
Palle Grøn, Jasminvej 11, kasserer.
Mette Nielsen, Magnoliavej 17, referent/sekretær.
Lars Kjeldgaard Pedersen, Jasminvej 2.
Keld havde ”kasserer-tasken” med, og fortalte om kassererens arbejdsopgaver.
2. Skraldespande
Lars vil tage kontakt til firmaet Rubæk A/S.
I ugen efter bestyrelsesmødet fik Lars en aftale med Peter Mikkelsen fra Rubæk A/S, og der er vedtaget køb
af 5 stk. skraldespande, ”Fido 25”, der er beregnet til hunde høm høm, men også er anvendelig til andet
affald. Spandene monteres på en stolpe af genbrugsplast. Stolpen er uforgængelig og vedligeholdelsesfri.
Stolper med skraldespande etableres i fællesskab d. 21. april, når der er affaldsindsamling.
3. Vejbump
Lars kontakter Jens Øland fra Trafikprodukter.
Når produkt, antal og beliggenhed af vejbump er bestemt, skriver Mette ansøgning til Mariagerfjord
Kommune, Park og Trafik, som skal godkende etableringen. De sørger endvidere for at inddrage politiet,
som også skal give deres godkendelse.
4. Affaldsindsamling
Mette melder foreningen til den nationale affaldsindsamling, så bliver der sendt affaldssække til os.
Kommunen tilbyder 300,- kr. til forplejning til indsamlerne, Mette sørger for ansøgning af beløbet.

5. Grill pavillon/bålhytte
Der er enighed om, at den bedste, mest centrale, placering af en bål/grill hytte vil være på området ved
Tjørnevej, græsarealet omkranset af hæk.
Palle vil forhøre sig på produktionsskolen, om de evt. kan bygge sådan en hytte, og i så fald hvad prisen vil
være.
Lars vil spørge på Erhvervsskolen i Aars, om det er en opgave for dem.
Det er endvidere en mulighed at søge div. fonde om økonomisk støtte til projektet.
6. Div.
Der udformes en seddel til Palle med navne og kontakt oplysninger på bestyrelsens medlemmer, som vi alle
underskriver. Dermed kan Palle få bemyndigelse til foreningens konto mv.
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