
Et travlt vejår 

 

Og 1000 tak til bestyrelse og bestyrelsessuppleant for et dejligt samarbejde 

 

 

 

Sidste år holdt vi generalforsamling i juni måned her i haven. 

Af beretningen fremgår at vejene var i god stand. 

Der var forslag om udskiftning af kloakdæksel samt maling af hajtænder. Begge dele klaret af beboere. 

Med baggrund i de mange medlemmer der har for lavt vandtryk, blev der foreslået en fælles henvendelse 

til vandværket. Bestyrelsen arbejdede videre med forslaget. Nu efter et års forløb er vandtrykket 

tilfredsstillende 

Regnskabsmæssigt kommer foreningen ud med et resultat på 42.000    som i henhold til vedtægterne 

henlægges til vejvedligeholdelse. 

Der er nu 524.000 kr til det formål og bestyrelsen mener vi kan fastholde kontingentet kr 1400 årligt da vi 

ikke ser de store udgifter til vejene lige om hjørnet. Da halvdelen af året nu er gået, kan vi skimte en 

henlæggelse på i hvert fald 10.000 

 

Selvom der har været nok at se til. Først med gigabite, så vandledninger og nu fjernvarme. Det giver en del 

benarbejde at vade rundt med diverse entreprenører og sætte sig ind i hvad der skal ske og minimere 

generne mest muligt for beboerne. 

Men også kontrollere at vejene bevares i god stand. Senest var vi rundt med gigabite, og der resterer stadig 

en del efterreparationer. 

Det er også aftalt at vejbrøndene suges for al den sand der er kommet til 

Så kommer fjernvarmeudgravning- Det vil også belaste vejene, men når de så er færdige og alt har sat sig 

vil vejene få en ny overflade. Det er i hvert fald hvad der er stillet i udsigt og det må vi holde entreprenør og 

kommune fast på. 

Alt i alt ser bestyrelsen ikke at der i de kommende år vil blive særlige udgifter til vejene, der vil belaste 

foreningens formue. 

Igen en stor tak til bestyrelsen og suppleant for aktiv indsats  

 

Teltet. 

Af velkendte årsager har der ikke været rift om at leje foreningens helt nye telt. Men det er der, og lejen er 

stadig beskedne 300 kr. Om teltmål, vejledning og lejebestemmelser henvises til hjemmesiden. 



Teltet er placeret hos Jesper i nr 30. Selvom Jesper har sat huset til salg vil han oplyse ny ejer om dette 

arrangement. Men om teltet stadig kan være der er uvist. Tak til Jesper for hjælpsomhed. 

Så hvis nogen har plads så kontakt bestyrelsen så vi er forberedt 

 

 

Om foreningens formål. 

Som det fremgår af deklaration på grundene er vi pligtige til at have en grundejerforening til at sørge for 

vejenes vedligeholdelse. 

I samme deklaration er krav om hegning, parkering, tage etc. For nogen meget interessant læsning, 

formuleret som man nu gjorde for mere end 50 år siden. 

Deklaration, vedtægter og alt mulig andet såsom referat fra bestyrelsesmøder kan ses på hjemmesiden. 

Også denne beretning og referatet fra generalforsamlingen her, vil om få dage være på hjemmesiden. 

 Stor tak Til Poul Salling for ihærdigt arbejde med at vedligeholde gf-rosenlund.dk. 

 

Den 29.maj 2021-05-29 

Sven Kristensen 


