
 

Velkommen til Grundejerforeningen Rosendal 

Om foreningen: 

Foreningen blev stiftet i 2003. Medlemmer er ejerne af matrikler på vejene: Jasminvej, Magnoliavej, 

Mispelvej, Spiraeavej, Tjørnevej og Vincavej her i Hørby Skoleby. 

Det er en pligt for grundejerne at være medlemmer i henhold til §4 i foreningens vedtægter. 

Ved til- og fraflytning er både den tidligere og den nye ejer pligtige til at anmelde ejerskifte til foreningen 

ved dennes kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn samt bopæl. 

Om bestyrelsen: 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgbare er grundejerforeningens medlemmer, som er bosiddende i 

eget hus (ikke leje) i foreningens område, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer.  

Bestyrelsen skal bestå af 1 medlem fra henholdsvis Magnoliavej, Mispelvej, Spiraeavej og Tjørnevej samt 1 

medlem fra Vincavej/Jasminvej, der i denne sammenhæng betragtes som én vej. Hvert bestyrelsesmedlem 

skal have sin egen suppleant fra samme vej.  

På foreningens hjemmeside findes en liste for hver vej, startende med hus nr. 1, hus nr. 2 og så fremdeles.  

Såfremt der fra en vej ikke melder sig et frivilligt medlem udpeges et bestyrelsesmedlem og/eller suppleant 

ud fra en liste, der findes på foreningens hjemmeside. 

Om hjemmesiden: http://grf-rosendal.dk/  

Ud over listen med vejene og husnumre findes også referater fra hhv. foreningens generalforsamling og 

bestyrelsens møder. Desuden bliver foreningens regnskab samt budget hvert år lagt ud på hjemmesiden 

lige inden den årlige generalforsamling. 

På siden ses endvidere den siddende bestyrelses navne, samt foreningens gældende vedtægter. 

Nederst på hjemmesiden linkes der i øvrigt til relevante institutioner i lokalområdet. 

Generalforsamling: 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.  

Indkaldelse, dagsorden, regnskab samt budgetforslag omdeles skriftligt med 14 dages varsel til hvert enkelt 

medlem.   

Har medlemmerne forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal disse være 

bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.  

Kontakt: 

Kontakt til bestyrelsen kan ske på e-mail: postmaster@grf-rosendal.dk 

Henvendelser til denne adresse bliver videresendt til den samlede bestyrelse. 

Medlemmernes e-mailadresser bliver brugt i forbindelse med opkrævning af kontingent, samt til fælles 

informationer, når der foregår forskellige arrangementer i foreningen. 

Det er derfor vigtigt at oplyse en gyldig e-mailadresse til foreningens kasserer og sekretær. 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Rosendal 

Bestyrelsen, januar 2019 
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