
Formandens beretning 2012. 
 

Den nye postkasseordning har også gjort det lettere at dele info rundt fra grundejerforeningen 

Det ville også gøre det langt lettere og spare medlemmerne tid, hvis jeg bare kunne henvise til GF 

ROSENLUND, hvor man jo kan læse referat af alle bestyrelsesmøder og dermed de aktiviteter der har været 

i årets løb. 

Nu er det heldigvis sådan, at en stikprøve viser,  

at kun få benytter sig af de mange informationer, der faktisk ligger på vores hjemmeside, og dermed har jeg 

jo en undskyldning for at stå her nu. 

Hvis Du har brug for at leje foreningens festtelt kan Du på hjemmesiden se, hvor du skal henvende Dig, og 

der er et link, hvor Du kan få oplysninger om mål. 

På hjemmesiden er der også deklaration på vore grunde, og Du kan finde foreningens vedtægter, som vi 

ajourførte for nogle 

 år siden Dengang vedtog vi at kalde foreningen GF Rosenlund.  I dag er der desværre områder der måske 

bedre skulle kaldes lortenlund og svinestien. 

Men jeg forstår slet ikke, at nogen kan finde på at samle hundelort op i dertil medbragte poser, og så bare 

smide efterladenskaberne ind til andre mennesker. Det er jo nok børn, der finder den slags morsomt, og 

slet ikke nogen fra vores forening, men vær lige opmærksom på om det er nogen hundelufterbørn i har 

kendskab til. 

Om lort i øvrigt. 

Igen i den forløbne sensommer oplevede vi den næsten årlige luftforpestning, da bonden i en weekend 

gyllede markerne lige op til vore haver. 

Som det også fremgår af hjemmesiden er der regler for dens slags, og efter min mening var det klart 

ulovligt, hvad der foregik. 

Vi foretog politianmeldelse. Efter nogle uger meldte politiet tilbage, at den kære Stenlien beklagede, hvis 

han havde generet, og at det slet ikke var gylle, men blot forrådnede blade der var spredt ud. 

Kloakbrønde tømmes traditionen tro i morgen, dagen efter generalforsamlingen. Jeg henstiller til de 

enkelte grundejere, at der som minimum er fejet så meget, at det er muligt at finde dækslet. 

Hvis det kniber med at komme af med storskrald, henleder jeg opmærksomheden på kommunens 

storskraldordning, som man også kan læse om på  kommunens hjemmesider. 

I 2011 afholdt foreningen fastelavn tøndeslagning. 



Det var hundekoldt, men flot vejr og de fremmødte havde en hyggelig dag. Så vidt jeg husker ligger der 

stadig billeder på hjemmesiden. 

Men det var jo i det hele taget en meget lang og kold vinter, og de opmærksomme grundejere kunne jo 

godt se, at det var nødvendigt, sat få repareret de mange frostskader der var opstået.  

I stedet for en kostbar total fornyelse af belægningen, valgte bestyrelsen at få foretaget en revneforsejling. 

Det var langt billigere og vejbelægningen kan holde mange år endnu. 

Om vejbelysningen – Så er det i år – august – at ledningerne tages ned og erstattes med jordkabler. 

Vi har desværre haft en del tyverier i vores område i det forløbne år. Det ville jo være nærliggende, om vi 

kunne bruge nogle af alle de master vi har i området til at etablere en form for fotoovervågning. Hvis nogen 

har praktisk og juridisk kendskab til noget sådant hører bestyrelsen gerne nærmere. Måske skulle vi 

nedsætte et sikkerhedsudvalg. 

Til gengæld har vi ikke haft nogen fester siden fastelavn 2011. I 2012 var der så få tilmeldte, at bestyrelsen 

måtte kontakte dem begge 2 og meddele at arrangementet blev aflyst. 

Så også på dette område, er der måske behov for et udvalg- et festudvalg. 

 

Men det skal nok ikke være de samme i begge udvalg. 

I løbet af den ny periode skal vi have en snak med entreprenøren der sørger for vores snerydning. Har du 

kommentarer, forslag vedr. dette, så hører bestyrelsen gerne fra dig. 

Vi er stadig opmærksomme på vores lokale trafik. Formanden takker for den forståelse, der er udvist, ved 

de enkelte henvendelser, der har været, når nogen har givet udtryk for, at nogen andre har kørt for stærkt. 

Bestyrelsesarbejdet. 

Efter sidste års generalforsamling vurderede vi på det første bestyrelsesmøde, hvilke opgaver der trængte 

sig på, og hvor mange bestyrelsesmøder der ville være behov for. 

Vi har holdt 4 møder i løbet af året. 

 Vi synes selv vi udfører et meningsfyldt arbejde for foreningen. Det er faktisk ret mange penge bestyrelsen 

administrerer og vi gør os umage for at gøre det ordentligt. 

Jeg regner med at hele bestyrelsen fortsætter uændret i det kommende år, men jeg vil gerne slå et slag for, 

at bestyrelsesarbejdet er nødvendigt, og for den sags skyld overveje om I også synes formanden skal 

fortsætte når han er på valg i 2013. 

 

Tak for ordet 


