Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 8. august 2017.
Mødested: Kay Verner Nielsen, Magnoliavej 17. Mødetid: 18.30 – 20.30.
Fremmødte: Anne-Marie Søgaard , Johannes Iversen, Lars Olsen, Kristoffer Dam Nielsen, Kay V. Nielsen

1. Råger: Erfaringerne med skræmmemaskiner er ikke for gode. I øjeblikket forsøger man andre
steder at oplære rovfugle til at jage. Dette vil vi dog først se et resultat af om 2-3 år. Lars kontakter
de andre grundejerforeninger i området om, at afholde et fællesmøde bestyrelserne imellem. Her vil
man drøfte i samråd med Mariagerfjord kommune, hvilke tiltag der evt. skal tages.
Herefter vil der blive inviteret til et stormøde, hvor alle kan få del i de erfaringer der er, samt hvad
der senere skal ske.
2. Legepladser: Vi mangler stadig tilbagemelding fra firma nr. 2, så vi kan se, hvem der er billigst
ang. udskiftning af de ting som er nedslidte.
Palle Grøn er i gang med malerarbejdet, men vejret har hidtil ikke været for godt til dette.
3. Bevægelsessti: Vi undersøger i øjeblikket sammen med de andre grundejerforeninger i området,
muligheden for at lave en sådan sti i området. En mulighed vil være at stien forbinder hele området,
incl. Kraftcentret, spejdergrunden samt engen.
4. Asfalt: NCC er i gang med reparationer af veje og stier.
5. Spar Nord bank: Efter flere samtaler med Spar Nord bank, er det lykkedes at få det årlige gebyr
på netbank sænket fra 800 kr. til 100 kr.
Alle grundejere har d.d. betalt deres kontingent. Bestyrelsen takker for det.
6. Åben eng: Søndag d. 13/8 var vi 33 personer samlet, for at høre nærmere om engen.
Biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord kommune var så venlig at komme ud og fortælle lidt om
engens flora samt dyrene i den. Både kvæget som græsser dernede, men også om det liv af
sommerfugle, insekter og andet, som er på hurtig fremmarch pga afgræsningen.
Efter godt en times gang i engen takkede Anders af, og derefter var der pølser og drikkevarer til
alle.
Erik Røgild fra hjemmesiden: www.ihobro.dk var med os på hele turen. Gå ind og se alle de gode
billeder han tog herude. Der henvises til linket nederst på vores hjemmeside.
7. Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 21. september kl. 19.00.

