Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 22. april 2015
Mødested: Johannes H. Iversen, Magnoliavej 8 Mødetid: 19 – 20:30.
Fremmødte: Johannes Iversen, Palle Grøn, Bjarne Bruun Nielsen, Susanne Jakobsen, Mette Nielsen.
Afbud: Ingen afbud

Johannes bød på øl, vand og kaffe, og god fødselsdags-chokoladekage
Bjarne fik formandsmapperne.

1. For at imødekomme ønsket om at modtage besked pr. e-mail, når der lægges nye referater m.v. på
www.grf-rosendal.dk , har bestyrelsen besluttet at benytte foreningens e-mail adresse:
postmaster@grf-rosendal.dk til at sende besked fra.
Vi uddeler sedler til alle husstande med denne adresse, og interesserede kan så sende deres e-mail
og få besked, når der bliver lagt referater m.v. ud på hjemmesiden.
2.

Mariagerfjord Kommune vil gerne opsætte et miljøstativ på hjørnet ved stien ForsythiavejHyldevej-Vincavej. Aftalen er, at grundejerforeningen sørger for tømning af skraldespanden.
Kommunen har derimod sagt nej til at opsætte belysning på stien bag spejderhuset.
Kommunen skriver i deres afslag, at der er mulighed for at blive tilkoblet det eksisterende
gadelysnet, hvis vi selv vælger at bekoste en etablering af belysning.
Johannes undersøger, hvad det vil koste.

3. Vi besluttede, at der ikke er nok projekter til at afholde en aktivitetsdag her i foråret. Hvis der
opstår et behov senere på året, tager vi det op igen.
4. Beplantningen foran vores udsigtsbænke er endnu ikke blevet beskåret. Det vil Palle og Johannes
snarest tage sig af.
5. Træerne på fællesområdet bag Magnoliavej nr. 2, dem der skygger, skal enten fældes eller
beskæres. Det afhænger af hvilke slags træer, det er! Det vil Mette forsøge at opklare, og vi
beslutter derefter, hvad vi gør.
6. Vedrørende parkering på Magnoliavej blev det besluttet at placere 3 pullerter (som dem ved
vejbumpene) på hjørnet ved t-krydset hvor den gamle del af Magnoliavej går ud i den nye del.
Dette vil gøre det umuligt at parkere, og hermed sikre udsynet for den ”udadgående” trafik.
Vi diskuterede muligheden for et skilt, der viser, at der kan parkeres på græsset langs Magnoliavej –
og ikke som nu, hvor bilister parkerer halvt ude på vejen. Hermed kan vi undgå den dyrere løsning
med belægning.
Bestyrelsen ved i skrivende stund ikke, hvor langt Kai Enevoldsen og Lars Kjeldgaard er i deres
dialog ang. emnet, og har derfor ikke taget beslutning om yderligere tiltag.

Det virker i øvrigt som om, ”den venlige henstilling om hensyntagen” har virket. Det er ikke længere
så tit, at bilerne holder uhensigtsmæssigt.

Opgave

Ansvarlig

Undersøge pris på gadelygter

Johannes

Beskæring af beplantning foran udsigtsbænke

Palle og Johannes

Hvad er det for træer, der står og skygger ved Magnoliavej nr. 2?

Mette

Indkøb 3 pullerter

Palle

Etablering af 3 pullerter

Palle og ?

Snakke med SeriQsign ang. udformning og muligheder for et skilt

Palle

Hvor er Enevoldsen og Kjeldgaard i deres dialog ang. parkering på Magnoliavej?

Bjarne

7. De nye borde-bænkesæt er kommet.
Nogle af de gamle sæt er kommet over på Rosendal Kraftcenters område.

