REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 i Rosmosegårds Beboerforening
Den 20. november 2019 kl. 19:30 afholdtes ordinær generalforsamling i Rosmosegårds
Beboerforening i salen, Klatretræet, Blovstrød.
Formand Niels Hansen bød de fremmødte velkommen.

Husk venligst kontingent 2019/2020 til indbetaling senest 09.03.2020.
Mobilepay: 49099 eller bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto nr. 0001601954
Anfør venligst adresse og evt. navn.
1. Valg af dirigent
Martin Wolffbrandt blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og
konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var i alt fremmødt 32 medlemmer, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Formanden aflagde bestyrelsens beretning, der var sålydende:
”Efter generalforsamlingen 2018 konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand: Niels Hansen
Næstformand: Jens Gottlieb
Sekretær: Michael Ibsen
Kasserer: Marianne Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Søren Kamper
Fastelavn 2019
Fastelavn 2019 var igen godt besøgt. Børnene var flot udklædt, og Gitte iførte sig igen
klovnekostumet og legede med børnene.
Sankt Hans 23. juni 2019
Sankt Hans aften blev afholdt i flot vejr og heksen fra 2018 sendt til Bloksbjerg, der havde
overvintret grundet forbud mod bålafbrænding i 2018.
Vinsmagning 20. september 2019
Ca. 35 medlemmer var tilmeldt arrangementet. Allerød Vinhandel leverede og præsenterede
spanske og portugisiske vine. Til smagningen blev serveret en let anretning.
Hjemmesiden www.rosmosegaards.dk
Der skal som altid lyde en stor opfordring om at tilmelde sig nyhedsbrevet på foreningens
hjemmeside.
www.rosmosegaards.dk

1
www.rosmosegaards.dk

Snerydning og saltning
Yderligere oplysning om snerydning og saltning kan fås på kommunens hjemmeside:
https://www.alleroed.dk/borger/veje-og-trafik/veje-og-vejbelysning/vintervedligehold
Formanden sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for det frivillige engagement, der blev
udvist i det forgangne år. Endvidere takkede formanden Marianne Jacobsen for at have varetaget
posten som kasserer det forgangne år. Marianne genopstillede ikke.
Beretningen blev taget til efterretning af forsamlingen.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Marianne Jacobsen aflagde foreningens reviderede regnskab for perioden 1. oktober 2018
– 30. september 2019.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, herunder i relation til nogle ikke driftsførte udgifter til
vinarrangementet den 20. september 2019. Disse var ikke medtaget, idet der ikke var modtaget en
faktura på tidspunktet for regnskabets udarbejdelse. Da det således alene var indtægterne, der
fremgik af resultatopgørelsen og ikke udgifterne, vil der i 2019/2020 regnskabet forventes et
driftsunderskud.
Herefter blev regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

4. Fastsættelse af kontingent
Kassereren gennemgik endvidere bestyrelsens forslag til budget for perioden 1. oktober 2019 – 30.
september 2020.
Kontingentet foresloges uændret fastsat til kr. 300,00 årligt, hvoraf kr. 50,00 fortsat hensættes til
festfonden.
Det forventelige driftsunderskud grundet vinarrangementet 2019 fremgik ikke af budgetforslaget,
men var redegjort for ad punkt 4.
Forslaget om uændret kontingent kr. 300,00 blev herefter enstemmigt vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer
Den siddende bestyrelse var villig til genvalg med undtagelse af kasserer Marianne Jacobsen, der
ikke ønskede genvalg.
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De fire bestående bestyrelsesmedlemmer blev herefter enstemmigt og uden modkandidater
genvalgt.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev Walther Kristensen enstemmigt og uden modkandidater nyvalgt.
Bestyrelsen i Rosmosegårds Beboerforening består herefter af:
Niels Hansen
Jens Gottlieb
Michael T. Ibsen
Søren Kamper
Walther Kristensen

Humlemarken 2
Bygvænget 8
Kornmarken 10
Humlemarken 6
Østervang 21

(genvalgt)
(genvalgt)
(genvalgt)
(genvalgt)
(nyvalgt)

7. Valg af 2 suppleanter
Jørgen Strüwing var villig til genvalg.
Kim Nielsen genopstillede ikke, men Mark Askegren Anderson stillede op.
Jørgen Strüwing og Mark Askegren Anderson blev herefter enstemmigt og uden modkandidater
valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Suppleanter til bestyrelsen er herefter:
Jørgen Strüwing
Mark Askegren Anderson

Humlemarken 8
(genvalgt)
Blomstermarken 6 (nyvalgt)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Nuværende revisor Svend Aage Rand var villig til genvalg.
Walther Kristensen genopstillede ikke, da han netop var blevet valgt til bestyrelsen, men Charley
Ramsgaard, Hvedevænget 13 stillede op som revisorsuppleant.
Svend Aage Rand og Charley Ramsgaard blev herefter enstemmigt og uden modkandidater valgt
som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
Revisor og revisorsuppleant er herefter:
Revisor
Rev.suppl.

Svend Aage Rand
Charley Ramsgaard

Bygvænget 2 (genvalgt)
Hvedevænget 13 (nyvalgt)

9. Eventuelt
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Martin Wolffbrandt har ved en skriftlig henvendelse til bestyrelsen – på baggrund af en beboers
henvendelse til Martin – tilkendegivet, at han synes det er en god idé, hvis bestyrelsens henvender
sig til kommunen om etablering af en lokalplan. Vores område er i dag ikke underlagt en lokalplan,
men en deklaration/servitut. Bestyrelsen bad om generalforsamlingens tilkendegivelse herom.
Enkelte medlemmer udtrykte skepsis over at påbegynde arbejdet for etablering af en lokalplan, med
begrundelse i tilfredshed med den nuværende deklaration/servitut samt det særdeles omfattende
arbejde med etablering af en lokalplan, mens andre godt kunne se fordele derved.
Bestyrelsen vil på baggrund af tilkendegivelserne overveje nærmere, om den vil give sig i kast med
et sådant arbejde.
Et medlem gjorde opmærksom på, at parkerede biler på Græsmarken ud for Hvedevænget medførte
farlige situationer. Formanden gjorde opmærksom på, at 10-meter reglen også er gældende i t-kryds
og at forholdet i øvrigt er en sag for politiet.
Der må ikke standses eller parkeres i et vejkryds eller inden for 10 meter fra den tværgående
kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

Kilde: Århus kommunes hjemmeside

--oo0oo-Da der ikke forelå yderligere til behandling, hævede dirigenten generalforsamlingen.
Herefter takkede formanden for genvalget og for fremmødet.
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Endvidere takkede formanden dirigenten for en god afvikling af generalforsamlingen.
Aftenen sluttede med bankospil med flotte præmier.

--oo0oo--

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand:
Næstformand:
Sekretær:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem

Niels Hansen, Humlemarken 2
Jens Gottlieb, Bygvænget 8
Michael Ibsen, Kornmarken 10
Walther Kristensen, Østervang 21
Søren Kamper, Humlemarken 6

Vel mødt til foreningens aktiviteter i 2019/2020.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Rosmosegårds Beboerforening
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Rosmosegårds Beboerforening
Støt op om din lokale beboerforening Rosmosegård
Beboerforeningen har brug for dit bidrag, for at gøre følgende muligt:
 være løbende orienteret om offentlige eller private tiltag, der påvirker vores
område
 indgå aktivt i sager, der påvirker vores område
 arrangere fastelavnsfest for vores børn og børnebørn
 vedligeholde og udvikle legepladsen
 arrangere Skt. Hans fest for hele familien
 afholde den årlige generalforsamling med efterfølgende bankospil
 arrangere jubilæumsfest for alle medlemmer hvert 5. år
 arrangere diverse sociale arrangementer for både børn og voksne
Gennem årene har foreningen endvidere arbejdet med aktuelle aktiviteter så som
hastighedsdæmpende foranstaltninger i foreningens lokalområde, forhindret
boligbyggeri på ”Det Grønne Område” og deltaget aktivt i lokaldebatten.
Alt dette støtter du ved blot at indbetale et årligt kontingent på kr. 300.
På forhånd tak for din opbakning til foreningen. Vi arbejder frivilligt for dig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rosmosegårds Beboerforening
Niels Hansen
Jens Gottlieb
Walther Kristensen
Michael T. Ibsen
Søren Kamper

Humlemarken 2
Bygvænget 8
Østervang 21
Kornmarken 10
Humlemarken 6

Husk venligst kontingent 2019/2020 til indbetaling senest 09.03.2020.
Mobilepay: 49099 eller bankoverførsel til reg.nr. 1551 konto nr. 0001601954
Anfør venligst adresse og evt. navn.
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