Generalforsamling Rosenvængets Grundejerkomite
Tirsdag d. 5. april 2022 - Referat - 12 stemmeberettigede ud af 43 mulige mødt.
1. Valg af dirigent og referent
Anders Kildsgaard RVH 27a valgt til dirigent, Per Frydendal RHV 48 valgt til referent.
2. Beretning
Formanden aflagde beretning med følgende punkter:
- Vejene vedr. snerydning, saltning og renholdelse
- Hjertestarter eget projekt stoppes, der arbejdes på at hjertestarter ved idrætshallen
bliver placeret udvendigt.
- Hjemmesiden ”Rosenvaenget2100.dk” og Facebook gruppen ”Rosenvænget 2100 Ø”
- Bogen om Rosenvænget v/ Gitte (forventes at udkomme i løbet af 2022)
- Træerne og temalokalplan.
-Sociale aktiviteter (fodbold og gløgg)
- Byggeriet på specialskolen og kommunens plan om åbning for gennemkørsel på RHV
- Kontingent/formue
3. Årsrapport (regnskab)
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag – drøftelse om komiteen skal arbejde for et forslag til vedtægtsændring.
Konklusion: Komiteen anbefales at komme med et konkret forslag til vedtægtsændring til
næste års generalforsamling.
Det blev samtidig foreslået bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af
bestyrelsesmedlemmer og øvrige interesserede fra kvarteret, der kan udarbejde ide-oplæg
for kvarteret om grønne arealer og træplantning, minimering af trafik og parkering,
tilvejebringelse af plads til leg (rulleskøjteløb m.v.) etc. Alt samen for at fastholde
Rosenvænget som en attraktiv grøn oase for både beboere og øvrige Øbroere.
5. Budget 2022 og 2023
Budgettet godkendt, hvilket betyder at der ikke bliver opkrævet bidrag for 2. halvår 2022
6. Valg af ordinære medlemmer
Sara Cvetkovski RHV 29, Per Frydendal Heibergs Have, Christian Maar Andersen og Søren
Porsbjerg RSA8 blev genvalgt
7. Valg af suppleanter
Gitte RHV 18-44, Chr. Tidemann Den Franske Have og Mikael Skjødt RA35 blev valgt.
8. Valg af revisor
Henning Brøchner RVA39b blev genvalgt.
9. Eventuelt
Kommende plan om kommunens plan om åbning for gennemkørsel på Rosenvængets
Hovedvej i forbindelse med åbning af specialskolen i 2023, blev kort vendt.
Kommende bog om Rosenvænget, der blandt andet økonomisk støttes af

Grundejerkomiteen – der foreligger endnu ingen dato for udgivelse af den færdige bog.
Stor tilslutning til jævnlige omvisninger i kvarteret blev ligeledes nævnt.
Dirigent: Anders Kildsgaard - Referent: Per Frydendal

