
Formandens beretning vedr. 2012 
 

 Aflagt på Generalforsamling 13. april 2013 

 

Det har været en fornøjelse at være formand i 2012. 

 

Der er et godt samarbejde i bestyrelsen og de af Jer der bakker aktivt op om 

foreningen skal have stor tak for medvirken. 

 

Revisor, teltudlejning brøndtømning hjemmeside. 

 

 

 

Brøndrensning & sted 

 
Det er bemærkelsesværdigt, at ligeså svært det er at få opbakning til den årlige 

generalforsamling, lige så nemt er det når der dagen derpå skal renses 

vejbrønde. 

 Der er næsten kamp om at få lov til at køre trillebøren. Både den med slam og 

den med de opsamlede drikkevarer. 

 

Og det har været hyggeligt at samles om de undertiden rigelige rester fra 

generalforsamlingen den foregående dag. 

 

I år prøver vi så at vende den om, og har valgt at holde generalforsamlingen i 

foreningens telt- efter brøndtømningen, så får vi se, hvor mange rester der 

bliver. 

 

Der er rimelig interesse for at leje teltet til begivenheder i familien, og i 

dag kan vi få inspiceret teltet inden udlejningssæsonen begynder. 

 

Aftale om leje sker hos Jesper og Kristina her i nr 30 

. 

 

 

Fastelavn 
 

2012 var året, hvor vi tog afsked med den mangeårige traditionelle 

tøndeslagning. 

 

Der er så mange andre arrangementer, som er mere interessante for vore børn  så 

interessen for vort arrangement har været vigende, og i 2012 måtte vi aflyse, og 

på et senere bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at droppe arrangementet for 

2013.  

 

Gadebelysning 
 

I en årrække har nedgravning af lysnettet været på programmet. 

 

I 2012 skete der så en halv løsning. 

 

Man kan sige at arbejdsholdet ikke sparede på sandet, da fliserne blev lagt på 

plads, og der har da heller ikke været grund til klage over flisearbejdet. Det 

overskydende sand vil blive fjernet i løbet af foråret.  

 På et tidspunkt i fremtiden kobler kommunen sig nok på og de sidste 

luftledninger på vejen forsvinder. Til den tid skulle det ikke være nødvendigt 

at grave op. Det er allerede forberedt. Men hvem skal betale. Måske kan vi 



frygte at det bliver grundejerne der selv skal betale for gadebelysning og 

vedligeholdelse. 

 

Hold øje med, hvad der bliver sagt til kommunevalget til efteråret. 

 

 

Vejens tilstand 
Ud over snerydning har vi ikke ofret penge på vejvedligeholdelse. De forrige års 

fortovsopretning og vejreparation skulle gerne holde mange år endnu, så der er 

ikke planer om større vedligeholdelses omkostninger. 

Der er derfor heller ingen grund til at røre ved kontingentet. 1200 kr . 

 

Stenlien  
 

Stenlien, markerne mod øst og syd i årenes løb været et fast punkt på 

generalforsamlingen, og også mange bestyrelsesmøder. 

 

Hegn, røg og møg. 

Vi kan jo ikke hindre en aktiv effektiv landmand at udføre sit job, men vi kan 

prøve a minimere generne. 

Bestyrelsen har aftalt med Stenlien, at Ulrik meddeler os, grundejerforeningen, 

når der gødes, høstes eller foretages afbrænding, så vi har mulighed for at 

lukke døre og vinduer, tage vasketøj ind eller hvad vi ellers kan gøre for at 

gøre ulemperne så små som muligt. 

 

Det kræver at man er tilmeldt GF mailinglisten, og  det gør men ved at gå ind på 

hjemmesiden og tilmelde sig  maillisten@gf-rosenlund.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

Indbrud 

 
Også i år har vort område været udsat for indbrud. Det er stadig let omsættelige 

og transportable effekter der stjæles. 

Jeg kan kun opfordre medlemmerne til at være årvågne og opmærksomme på 

mistænkelig adfærd. 

Der et i øvrigt min erfaring, at alm hæderlige mennesker ikke bliver stødt, hvis 

man spørger, hvilket ærinde de har i området. 

 

Trafik og Hunde 

 
Jeg synes da der udvises større hensyn. Både cykler og biler har da pligt til at 

padsse på hinanden og vore børn i trafikken. Det er min opfattelse, at vores 

lokale trafikkultur er bedret, og at det er gået op for alle, at vi begynder med 

os selv. 

 

Kan vi så sige det samme om hundene. 

I hvert fald kan jeg se, at problemet på Rosenstien ikke er der længere. Men om 

det bare er flyttet har jeg ingen oplysninger om. 

 

Tak for ordet 

 

mailto:formanden@gf-rosenlund.dk

