
GF-Rosenlund  
Referat af Generalforsamling den 30/4-2022 

 

Formandens beretning:  

- Der har været en del opgravninger af vejen, først Gigabit så fjernvarmeselskabet.  

- Gigabit efterlod ikke vejen som forventet, men blev ikke færdige inden fjernvarmen kom.  

- Vi har holdt vejeftersyn med fjernvarmeselskabet og de lader til at have fikset det de skulle, 

samt har fået renset vejbrøndene. Derfor har der ikke været brøndtømning i år.  

- Asfalt 

o Nuværende asfalt er ikke så køn, men er kun bærelag.  

o Om et år kommer de og lægger slidlag på, men kun der hvor de har gravet + lidt 

overlap.  

o Bestyrelsen har aftalt med fjernvarmeselskabet at de kontakter os inden de går i 

gang, med henblik på evt. at få asfalteret hele vejen. Det ekstra skal vi selv betale.  

- Bestyrelsen planlægger at tage kontakt med Gigabit for at få fikset de sidste mangler.  

 

Regnskab 2021 

- Regnskabet i år gav et overskud på 26.000 kr. som i henhold til vedtægterne bliver lagt til 

side til vejvedligeholdelse.  

- Der er brugt flere penge på snerydning i år end sidste år, men det ligger inden for den 

normale variation.  

- Kassen indeholder ca. 550.000 kr.  

- Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  

 

Budget 2022 

- Negative renter står for første gang som en post på budgettet. 

- Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

 

Valg til bestyrelsen 

- Kasserer: Michael blev genvalgt 

- Nyt bestyrelsesmedlem: Betinna, Rosenlundvej 21 

 

Eventuelt  

- Der blev stillet spørgsmål om hvorvidt det kunne betale sig at skifte bank for at undgå 

negative renter. Umiddelbart mente kasserer at det nok ikke kunne betale sig.  

- Der blev rettet kritik/spørgsmål om hvorfor generalforsamling var lagt på en lørdag i stedet 

for en hverdag. Formanden kunne meddele at den oprindeligt var planglat en hverdag, men 

pga. problemer med at finde et lokale, blev den rykket til lørdag i sidste øjeblik. Bestyrelsen 



vil for fremtiden forsøge at lægge generalforsamling på en hverdag. Kommunen vil 

sandsynligvis kunne stille et lokale til rådighed.  

- Der blev fremlagt et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at tage sig af arbejdet ang. 

vejarbejdet. Intet konkret blev besluttet.  

- Det blev nævnt at bestyrelsen bør kontakte Novafos ang. ujævnheden i kloakken ud for 

Rosenlundvej 23, så de får en chance for at udbedre den inden der bliver lagt ny asfalt om et 

år.  

- Årets rose gik til Poul som tak for hjælpen med at holde hjemmesiden kørende.  

 

Efterfølgende var der hygge med grillpølser og kage. Formanden takker Thomas (nr. 22) og Ida (nr. 

20) for at bage kage.  

 

Ref. Steffen Kjær (formand) 

 

 


