Bestyrelsesmøde Hf. Rosenvang, 10. oktober 2017
Godkendt
Deltagere: Ulf, Martin, Jan og Maria

Vandmåler – status:
Kirsten deltog under dette punkt.
Kirsten har talt med Per om at vandtrykket nogle steder i haveforeningen er meget
lavt. Derfor foreslår Per at opsætte delvandmålere, der passer med ¾ ”-rør og derfor
ikke giver et tryktab. Det kommer til at koste ca. 500,- kroner mere pr. parcel end
fremlagt på generalforsamlingen.
Bestyrelsen besluttede at gennemføre opsætningen af vandmålere og besluttede ligeledes, at haveforeningen dækker ekstraudgiften ved opsætning af de store vandmålere.
Vandmåleren er noget større end den oprindelige til ½”-rør, hvilket kan give udfordringer i nogle huse pga. pladsforhold. Maria og Kirsten laver et brev til alle i haveforeningen, så alle bliver bekendt med ændringen. Hvis man ikke ønsker den store vandmåler
skal man give Per eller Kirsten besked, og så er det på eget ansvar, at trykket er lavt.
På grund af flere henvendelser fra andelshavere har bestyrelsen besluttet at indkalde
til en ekstraordinær generalforsamling den 7. november.
P-pladser:
Bestyrelsen besluttede at nedlægge 1 gæsteparkering og rykke øvrige parkeringspladser en gang til venstre. Der er sat #nr. op på parkeringspladserne og på gæsteparkeringen kommer der til at stå ”Gæsteparkering, maks. 12 timer”. Bestyrelsen har
ingen sanktionsmuligheder, men mener at det er rimeligt, at det er til gæster på kortere besøg.
Snevagter
Maria laver oversigt og sender rundt
Salg af #20
Velkommen til Ann-Mette Orbe, som har overtaget #20.
Status #30:
Maria har henvendt sig til Tino for at gøre opmærksom på at der rodede meget på
byggegrunden og for lige at få en status på byggeriet. Tino er vendt tilbage, der er
ryddet op og status er, at der er gang i byggeriet.

#8 – hussalg
Kirstine er desværre død og huset skal sælges. Ulf har haft kontakt med advokat om
huset og prissætning af det.
Arbejdsudvalg
Bestyrelsen talte om hvordan det går med de nedsatte udvalg:
Webudvalg (Rosenvang.net og evt. Facebook) - Jens #37 og Peter #12.
Fællespladsudvalg (Arbejdslørdag, juletræstænding og skrald og miljø) - Helen #14,
Nina #11, Kirsten #44 og Helle #38.
Vand- og kloakudvalg - Kirsten #44 og Erik #17
Byggeudvalg (Bl.a. retningslinjer for længde af byggeriarbejde, forhåndsgodkendelse
af byggeri og materialer) - Jan #47, Edvard #28 og Ole #34.
Økonomiudvalg - Kirsten #44, Leo #9 og Maria #27
Udvalg for fælles arrangementer (Sommerfest, fastelavn, loppemarked) - Inge #26,
Pia #28 og Maria #27
Det virker som om der er god gang i nogle udvalg og det er jo dejligt.
Fremover vil bestyrelsen invitere de forskellige udvalg med på skift til bestyrelsesmøderne. Det bliver ca. 15 minutter i starten af hvert møde. Blot for at få status og få et
samarbejde op at køre. Første gang bliver i november og her inviterer vi Webudvalget
med.
Alle udvalg bliver inviteret med til bestyrelsesmødet i december, hvor vi vil ønske hinanden glædelig jul.

Næste bestyrelsesmøde: 14. november kl. 17.30 – hos Martin #46

