
Referat for GF-Rosenlund`s generalforsamling 28.april 2018
1. Valg af dirigent.

Anker blev valgt til at styre generalforsamlingen
2. Beretning om foreningens virksomhed v. formanden i det forløbne år. 

Veje tilstande
Hul lavet Rosenlundvej/Rosenbakkevej
Revner i vores asfalt lappet
Tilstanden af vejene udover dette ser godt ud.
Vejfest 2017
Festudvalg lavet – ideer kom ind.
Desværre blev det ikke til noget pga. manglende tilmelding
Håber at se nogle flere tilslutter sig vejfesten 2018.
Mailliste
Mange er kommet på maillisten,- kun få mangler.
Vejledning er lavet, hvis man er i tvivl om,hvordan man gør.
50 års jubilæum
Festudvalget har gjort det igen,- kommet med gode foreslag og ideer til 50 års jubilæumet.
Foreslag ligges til afstemning.
Telt
Nye retningslinier for lån af foreningens telt er redigeret og lagt på hjemmesiden.
Foreslag til opdatering af udstyr ligges til afstemning.
Snerydning og saltning
Fungerer godt,- fortsættes.
Kontingentet
Forsat uændret,- ingen behov for at hæve det på nuværende tidspunkt.
Tak
Tak til bestyrelsen, kasserer, revisorer og webmaster, for godt samarbejde.
Tak til festudvalget for at holde gang i ideer og foreslag til foreningen.
MVH Benny

3. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
Ingen Spørgsmål,- Godkendt.

4. Behandling af eventuelle foreslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Foreslag til 50 års jubilæum i GF-Rosenlund – Foreslag godkendt (vedlagt )
Teltforeslag – Foreslag godkendt ( vedlagt )

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
Kontingent uændret, Ingen Spørgsmål,- Godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Kasserer - Claus fra Rosenlundvej 32 blev valgt på generalforsamlingen som kasserer.
Stor tak til Michael for kassererarbejdet.
1 bestyrelsesmedlem, Anja fra Rosenlundvej 4 blev valgt. 
Stor tak til Linda for arbejdet i bestyrelsen
1 suppleant,- Dennis fra Rosenlundvej 23 blev valgt

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Revisor Lene Salling,- genvalgt
Revisorsuppleant Claus Jepsen,- Anker fra Rosenlundvej 10 blev valgt

8. Eventuelt.
Mailliste : Der er nogle i foreningen, der ikke er registreret. 
Kan vi få flere på listen ?
Der blev slået et slag for at få de sidste med på listen, der er lavet en vejledning til det, hvis man er 
interesseret, er man velkommen til at kontakte Benny
Annonceringen af vores vejfest 2018, d. 18 august.
Festudvalg : Er der flere der gerne vil være med i festudvalget ?
Blev udvidet med Ove fra Rosenlundvej 8, og Jane fra Rosenlundvej 10.
Uddeling af Årets Rose.
Gik til Milane for altid give en hjælpende hånd, og bagt kager til generalforsamlinger.
Snak om fjernvarme/fibernet, kan det laves samtidigt, hvornår, pris ?
Foreslag til nabohjælp via app
Kloak Rosenlundvej/Rosenbakkevej forstoppet, fejl i rør ?
Vejbelysning i krydset Rosenlundvej/Rosenbakkevej,- udskiftet til gammel belysning ? Kommer der nyt ?
Opfølgning, tidshorisont ?



Foreslag til 50 års jubilæum i GF-Rosenlund

Jubilæumsfest feb. 2019
Der bliver holdt en jubilæumsfest til februar 2019 ( lørdag d. 23 februar 2019 ), og denne fest 
holdes kun for de voksne.
I dette regneforeslag er det i Rørbæks forsamlingshus, der er foreslået ”festpakke nr. 4” som 
indeholder følgende :
Velkomstdrink, buffet, inkl.drikkevarer i 7 timer, kaffe/the, 1 gang cognac/likør/bailys & natmad.
Transport frem og tilbage foregår med lejet bus. 

Økonomien til jubilæumsfesten er estimeret til 40000kr. 
udregningen til dette kommer af :
60 personer a` 559kr. er 33540kr.
Bustransport frem og tilbage er 4000kr.

Sommer-jubilæumsfest 2019
Der bliver holdt en Sommer-jubilæumsfest, som afholdes lørdag d. 25 maj. 2019 for voksne og børn
i foreningen. Her rejses grundejerforeningens telt på vendepladsen for enden af Rosenlundvej. Ved 
tilfælde af regn, er der mulighed for at benytte Rosenlundvej nr. 30`s garage og udvide med 
presenninger eller forlænge garagen med festteltet. Som udgangspunkt skal der sørges for ,at der 
bliver aktiviteter , som kan styrke børnenes fællesskab. Derfor skal der sættes penge af til evt. leje 
af div. udstyr, indkøb af fx remedier til legene, hygge senere osv. ( Så der er noget råderum til 
festudvalget ). Og hvis økonomien er til det kunne en mulighed være at få mad udefra.

Økonomien til Sommer-jubilæumsfest 2019 er estimeret til 15000kr. 
Hvis vi bliver 60 personer er der 250kr. pr. pers. , så burde der være luft til de ideer, der nu er.
Og hvis der kommer flere end 60 pers. Har vi lidt luft i økonimien fra jubilæumsfesten.

Derfor :
Dette foreslag til 50 års jubilæum i GF-Rosenlund vil åbne op for, at vi kan bruge 55000kr. af budgettet for 2019.  



Teltforeslag :

Gamle telt vurderes om det skal repareres eller udskiftes.

Indkøb af tasker eller kasser til opbevaring af telt.

Ide til evt. nyt telt og opbevaringstasker

stk. Tekst stk. pris Pris

1 Telt 5 x 10 m. 6490 6490

3 Tasker til rør 405 1215

4 Tasker til dug 476 1904

1 Fragt estimeret 500 500

Sum af ide 10109

Kilde for priser er Nordisk teltbutik

Hvis foreslag  går igennem afsættes der 10500 på budgettet 2018, 

som er rammen indenfor foreslaget.

 


