Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 6. november 2017.
Mødested: Kristoffer Dam Nielsen, Jasminvej 9 Mødetid: 19.00-21.00.
Fremmødte: Johannes Iversen, Lars Olsen, Kay Verner Nielsen, Kristoffer Dam Nielsen.
Afbud: Anne-Marie Søgaard

1. Råger.
Møde med bestyrelserne fra de omkringliggende grundejerforeninger afholdes i hallen mandag d. 27. nov.
Kl. 19-21.
Lars kontakter eksisterende foreninger i området. Johannes kontakter ny forening for udstykningen overfor
præstegården.
Johannes kontakter Wilddetector for Bird alarm.
Dagsorden denne aften: Hvad har vi gjort. – Hvad gør vi. – Hvilke erfaringer har andre. – Hvilke muligheder
har vi.
2. Legepladser.
Bestyrelsen besluttede, at indkøbe div. til legepladserne hos Vikingeleg. Vi forventer levering af div.
udskiftninger af legeredskaber, net m.m. omkring påsken 2018. Dato for fælles arbejdsdag omkring
legepladserne bestemmes senere. Samtidig vil vi få leveret sand til opfyldning div. steder.
Palle er blevet færdig med maling af legepladserne.
3. Bevægelsessti.
Vi vil fremlægge vores ideer ang. en bevægelsessti for de andre foreninger i området på mødet i hallen d. 27.
nov.
4. Asfalt.
NCC har afsluttet asfaltarbejdet herude. Bestyrelsen er meget tilfreds med arbejdet.
5. Hække.
Flere steder i området, bla. ved spejderne samt enkelte steder ved stien neden for Tjørnevej, trænger
hækkene/buskene til at blive klippet.
Der er nu plantet hække ved stien for enden af Magnoliavej 1-11. Ideen fik vi fra Keld i nr. 11, som foreslog
at vi plantede en hæk i stedet for de store sten, som var der.

Siden er der dog blevet lavet hærværk på flere af planterne, og nogle planter var revet op og smidt væk. Vi
har fået plantet nye igen, og håber på at planterne får lov til at blive stående.

6. Evt.
Snerydning: Johannes Iversen sørger for kontakt, så vejene i området bliver ryddet. Skulle der på nogle af
vejene være behov for ekstra rydning, kontaktes Johannes på tlf.: 2923 1919.
Følgende er lagt ud på foreningens hjemmeside:
A: Referat fra mødet i hallen d. 27. november.
B: Powerpoint ang. råger.
C: Powerpoint ang. bevægelsessti.
Næste møde: 29. januar 2018.

