Referat, møde i bestyrelsen, Grundejerforeningen Rosendal.
Mødedato: 27. august 2018
Mødested: Helge Jensen, Mispelvej 8 Mødetid: 18.30-20.00
Fremmødte: Lars Olsen, Helge Jensen, Kristoffer Dam Nielsen, Poul Bernth Jensen, Kay Verner Nielsen

1. Status på legepladser og grønne områder
På det grønne område ved vandbassinerne nedenfor Tjørnevej er kommunen ved at være færdige med
kloakering. Kommunen vil gerne i dialog med beboerne i området for at få idéer til, hvad området kan
bruges til.
Skal der være et grønt område for os beboere? Bestyrelsen ønsker input fra alle i vores forening, og der
afholdes fællesmøde med en gåtur i området søndag d. 23. september 2018 kl. 14.
Invitationen kan ses på hjemmesiden: http://grf-rosendal.dk/
Bestyrelsen vil takke de fremmødte på forårets arbejdsdag. Vi havde en hyggelig dag, hvor vi fik ryddet op i
området og fik set på vores legepladser.
Sandkasserne på Jasminvej og på Magnoliavej er blevet udskiftet. Mål-net er ligeledes blevet udskiftet.
Vi sluttede af med grillpølser, øl og vand, og vil gerne opfordre medlemmerne til at møde op til fremtidige
arbejdsdage.
2. Årshjul
Bestyrelsen påtænker at lave et årshjul, så alle kan gå ind på grundejerforeningens hjemmeside og se hvilke
aktiviteter – såsom kommende bestyrelsesmøder og arbejdsdage – der er planlagt.
Der arbejdes på sagen, og der kommer information pr. e-mail, når årshjulet er på plads.
Der vil blive lagt dagsorden ud på hjemmesiden før det næste bestyrelsesmøde- 2. oktober – så kan I se
hvilke punkter, som vil blive taget op på mødet. Har I punkter/emner, der ønskes diskuteret, så kontakt
bestyrelsen, og det vil komme med på bestyrelsesmødet.
3. Diverse
• Døstrupvej er midlertidigt spærret pga. vejarbejde, og så længe det står på, er der givet tilladelse til
Hyldevejs beboere om, at de må benytte stien/vejen forbi Rosendal gården og ud på Vincavej.
Stien er fotograferet inden kørepladerne er blevet lagt ud, så evt. skader senere kan
påvises/bevises.
• I sommer er der blevet kørt med bil og trailer ind på det grønne område, som grænser op til
bagsiden af Ligustervejs matrikler.
Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt på nogen af de grønne områder i
grundejerforeningens område at køre med bil, og har man hækaffald el.lign. må man i stedet
trække en trailer ind på området.

•
•

Hos flere grundejere er der blevet smidt fyldte hundeposer ind i haverne. Vi går ud fra, at det er
hundeejere, som ikke selv bor i området. Det skal vi have stoppet!
Der er blevet observeret løsnede hjulbolte på parkerede biler på Magnoliavej. Vi opfordrer
medlemmerne til at være opmærksomme på problemet.

