
Referat fra GF-Rosenlund`s ordinær generalforsamling d. 23/4-2019

1. Valg af dirigent.
Anker blev valgt til dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed v. formanden i det forløbne år. 
Veje tilstande:
Reparation af 2 vejbrønde ud for Rosenlundvej 9 og 10.
Tilstanden af vejene ser godt ud.
Vejbelysning:
Reparation af vejbelysning i krydset Rosenlundvej/Rosenbakkevej
Vejbelysning ud for Rosenlund 32 er også repareret
Fibernet:
Der arbejdes med forskellige løsninger
Vejfest 2018
Håber at se nogle flere tilslutter sig vejfesten 2019.
Mailliste
Mange er kommet på maillisten, - kun ganske få mangler.
Vejledning er lavet, hvis man er i tvivl om, hvordan man gør.
Husk også at opdatere, hvis man får en ny mailadresse, - og vær obs på at det ikke ender i 
spamfilteret.
50 års jubilæum
Er godt i gang.
Afholdelse af fest for de voksne på Skævinge kro gik supergodt. Tak til Jane og Ove, der stod for 
afholdelsen af festen. Og tak til Anja for at lave indbydelsen og holde styr på tilbagemeldinger til 
festen.
Vi ser også frem til en Sommerjubilæumsfest, hvor aktiviteterne skal stå i børnenes tegn.
Telt
Nyt telt indkøbt, tak til Claus for indkøb af telt.
Nye retningslinjer for lån af foreningens telt er blevet lavet og lagt på hjemmesiden. Tak til Jesper 
for at lave dette.
Snerydning og saltning
Fungerer godt,- fortsættes.
Tak
Tak til bestyrelsen, kasserer, revisorer og webmaster, for godt samarbejde.
Tak til festudvalget for at holde gang i ideer til foreningen. 
MVH Benny

3. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
Ingen spørgsmål – Efter drøftelse og afklaring af spørgsmål er det godkendt

4. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Forslag ang. kontingent, forslaget kunne efter dirigentens opfattelse ikke godkendes, som det var 
fremlagt (vedlagt ), idet der ikke kan træffes beslutning om størrelsen af fremtidige kontingenter - 
alene kontingentet for det komne år (2020)
Forslaget, der blev sendt til afstemning, var derfor at kontingentet for 2020 skal hæves til 1400 kr.
Forslaget ang. kontingent  – 13 for og 5 i mod, - korrigeret forslag godkendt.
Forslaget gav anledning til en god dialog ang. vores opsparing i foreningen ( skal helst ikke tæres 
væk, så helst et lille overskud på den lange bane), penge til vedligeholdelse (vi skal være 
opmærksom på, at der kan komme småreparationer på vej, fortov og regnvandsbrønde )

5. Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingent.
Kontingent for 2020 bliver 1400kr., ellers ingen spørgsmål, - godkendt.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 
Formand: Sven Kristensen, Rosenlundvej 6
2 bestyrelsesmedlemer: Ove Jensen, Rosenlundvej 8 & Henriette Barsøe, Rosenlundvej 27
1 suppleant: Søren Thonesen, Rosenlundvej 22

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
Revisor: Lene Salling, Rosenlundvej 9
Revisorsuppleant :Anker Leth Hansen, Rosenlundvej 10



8. Eventuelt.
Annonceringen af vores Sommer-jubilæumsfest 2019, d.25. maj. 
Er der nogen, der gerne vil være med i festudvalget og evt. tovholder til festen:
Cecilie Krøigaard, Rosenlundvej 21, meldte sig til at hjælpe til Sommer-jubilæumsfesten
Hvis der er flere der gerne vil hjælpe til, må de meget gerne melde ind.

Husk vores tømning af vejbrønde lørdag d. 4. maj 2019 starter kl. 10 ved Rosenlundvej 32.
OBS i år er der pølser til frokosten, - Benny N. tænder op i grillen ;-)
Fibernet: Claus orienterede forsamlingen hvilke firmaer, der er blevet kontaktet. Claus ville sende 
info ud ang. et orienteringsmøde på Stenløse Kulturhus d.11.juni 2019 ang. tilbud fra Gigabit
Uddeling af Årets Rose : Går i år til Jane for hendes store indsats  i forbindelse med at tilrettelægge 
jubilæumsfesten med bla. At lave bordkort, så vi blev blandet lidt, på Skævinge Kro. 
Stor tak til Jane



Foreslag til kontingent i GF-Rosenlund

Af regnskabet fremgår, at vi de seneste år både har budgetteret og 
brugt mere end der indkræves i kontingent. Samtidigt er vores kontingent 

meget lavt i forhold til andre grundejerforeninger.

Eksempelvis betaler man kr. 3.300 i vejlauget på Rosendalvej (på den 
anden side af Stenlillevej) og grundejerforeningen på bl.a. Rosenhaven 

betaler kr. 1.700 årligt.

Vi har godt nok en pæn opsparing, men dels har vi en vej at holde og 
måske fremtidige omkostninger (fx til nye fliser eller bedre internet), 

dels skal vi jo helst aflevere en god økonomi til fremtidige ejere.

Derfor foreslår jeg at vi hæver kontingentet, gradvis over 3 år fra kr. 1.200 
til kr. 1.800 årligt, så går i nul i stedet for at tære på opsparingen.

Claus Jepsen
Kasserer


