Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 18. april 2017
Mødested: Johannes Iversen, Magnoliavej 8 Mødetid: 19:00 – 20:45.
Fremmødte: Johannes Iversen, Anne-Marie Søgaard, Lars Olsen, Kristoffer Dam Nielsen, Kay Verner Nielsen

1. Bestyrelsen konstituerede sig således:
Navn
Formand Johannes Holm Iversen
Næstformand Lars Olsen
Kasserer Kristoffer Dam Nielsen
Sekretær Kay Verner Nielsen
Bestyrelsesmedlem Anne Marie Søgaard

Adresse
Magnoliavej 8
Spiraeavej 15
Jasminvej 9
Magnoliavej 17
Jasminvej 14

e-mail
jhi@kabelmail.dk
Lars.olsen@me.com
kristofferdamnielsen@gmail.com
Kverner58@gmail.com
annemarie.sogaard@gmail.com

Tlf.
29231919
41616890
21720653
29218941
30242805

Bestyrelsen bestemte at formand og kasserer har fuld adgang til foreningens konto. De øvrige medlemmer i
bestyrelsen får ”kik-adgang” – dvs. mulighed for at se kontoens bevægelser.
Kristoffer henvender sig til pengeinstituttet for at få ændret fuldmagten.
Bestyrelsen mødtes mandag d. 24. april for at inspicere veje, stier samt legepladser.
2. Råge-problemet
De fleste af de høje træer ved spejderhuset bliver fældet i nærmeste fremtid.
Johannes kontakter Rosendal gården for at høre, om de har planer om at fælde træer på deres grund.
Lars henvender sig til de tre andre grundejerforeninger i området, for at etablere et samarbejde, så man i
fælleskab kan rette henvendelse til Banedanmark vedr. fældning af træer på baneskråningen.
3. Parkering på fælles områder
Kay undersøger lokalplanen for at se evt. retningslinjer i forhold til langtidsparkering af trailere, både,
erhvervskøretøjer mm. på vendepladserne i vores område.
4. Naturpleje i området Hodals Bæk
Anne-Marie tager kontakt til lokalavisen, for at få dem til at skrive en artikel om projektet.
Bestyrelsen vil i samarbejde med biolog Anders Horsten og Jeppe Veirum (ejer af Dexter kvæget, der
græsser i engen) invitere til en fælles sammenkomst, hvor medlemmerne kan blive klogere på projektet i
engen.
Efter endt orientering vil bestyrelsen stå for forplejning i form af øl/vand og en pølse på grillen.
Der er i øvrigt lagt et dokument skrevet af Anders Horsten ud på foreningens hjemmeside, hvor han
fortæller om flora og fauna i engen. Der er også tegninger, som Jens Frimer har tegnet, der senere kommer
på info-skilte langs stien.

5. Udnyttelse af det fælles grønne område ved Tjørnevej
For at tilbyde de unge (15-25 år) aktiviteter i fritiden i vores område, diskuterede bestyrelsen flere
muligheder.
Vi vil gerne have input/gode ideer fra alle medlemmer, store som små forslag til hvad de grønne ”ørken
områder” kan bruges til.
6. Diverse
Bestyrelsen henstiller til at den enkelte grundejer fjerner ukrudt fra asfaltkanten udfor egen matrikel.
Bestyrelsen har besluttet at kontakten mellem bestyrelsen og grundejerforeningens medlemmer fremover
foregår pr. e-mail.
Derfor skal alle medlemmer sende deres e-mail adresse til foreningens e-mail: postmaster@grf-rosendal.dk
Skulle der være problemer med dette, så henvend dig til Kay Verner på Magnoliavej 17.
Bestyrelsen har vedtaget at afholde bestyrelsesmøder hvert kvartal.
Næste møde bliver 13. juni 2017

