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"' ~ '-. Rosenbakkens Antenne- og Grundejerforening - Haderslev 

• D~ 
Referat Generalforsamlingen 10. april 2013 

1. Valg af dirigent 
Af de 13 fremmedte grundejere samt de 5 bestyrelsesmedlemmer valgtes Christian Christensen RB 51. 
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning 

Antenneanlceg: 

Der er ingen bemcerkninger vedr. antenneanlcegget for 2012. 

Status vedrerende fibernet fra SE. 
Som der tidligere er informeret om ved runddeling af skriftlig information, er SE (Syd Energi) i gang med at 
undersege interessen for fibernet. · 
Forhandsundersegelsen skal opna mindst 82 forhandstilmeldinger ud af i alt 247 husstande i et samlet omrade, 
der dcekker Rosenvcenget, Rosenbakken og et omrade op ad Simmerstedvej. Hvis dette opnas, vii SE grave 
lyslederkabler ned, sa grundejerne kan blive tilsluttet. . 
SE har afholdt informationsmede pa Hotel Norden d. 4. marts, og d. 11. marts kunne man mede deres salgsbil pa 
vendepladsen ved Rosenbakken 109. 
Der mangler stadig 15 forhandstilmeldinger fer SE vii pabegynde etableringen. 
Man kan kontakte SE pa tlf. 70 11 50 30. · 
Deter desuden muligt, at tilmelde sig online pa www.se.dk/fiber, hvor man ogsa kan Ieese om betingelser og 
fordele. 

Vedligeholdelse af veje: 

Der er ikke foretaget overfladebehandling af grundejerforeningens veje i 2012, men der er udfert forebyggende 
vedligeholdelse pa stamvejen Rosenvcenget samt de 3 Rosenvcenget stikveje mod nordvest. 
Den forebyggende vedligeholdelse bestar i at foretage revne-forsegling (ca. 900 meter udfert i 2012) samt i 
opretning af asfalt (reparation af div. Huller og ramper). 
Arbejdet blev i 2012 udfert af asfaltfirmaet Lemminkainen A/S fra Aabenraa. 
Rosenvcenget stamvejen samt de 3 ncevnte Rosenvcenget stikveje er hvad der mangler at blive 
overfladebehandlet af grundejerforeningens veje. De sidste vejarealer forventes overflade-behandlet indenfor 2-5 
ar. 
Uafhcengig af overfladebehandlingen vii der hvert ar i budgettet afscettes et beleb til den forebyggende 
vedligeholdelse da der uundgaeligt vii komme revnedannelser i den nye overflade-behandling. 
De lebende revnedannelser der kommer i den nye overfladebehandling skyldes ikke darligt arbejde fra 
asfaltentrepreneren, men at bcerelaget under asfalten arbejder (Bevceger sig). Revnedannelserne ville ogsa sla 
igennem ved en evt. asfaltlesning. 
En forsegling af disse revnedannelser er med til at forlcenge vejen levetid. 
Grundejerens forpligtelser vedr. fortov: 
Fjerne ukrudt mellem fliserne. 
Fjerne grces, der gror ind over fliserne. 
Klippe hcek, sa den ikke rager ind over fliserne. 

Hjemmeside: 

Har nu kert i en periode pa ca. 5 ar. 
Domcenenavnet er www.haderslev-rosenbakken.dk. 

Man kan her se foreningens vedtcegter, servitutter for omradet, referat fra generalforsamlingen, oplysning om 
arrangementer i foreningen, links til oplysning om gadelys, renovation, vandforsyning, status vedrerende fibernet, 
grundejerens pligter til renholdelse af fortov osv. 

Hjemmesiden bliver bes0gt 1-2 gange dagligt. 



Hvis I har sp0rgsmal sa se pa hjemmesiden, fiZJr I kontakter bestyrelsen. 

Arrangementer 

GriZJn IIZJrdag: Etter en ' pause blev der igen i 2012 afholdt en "griZJn IIZJrdag". Der miZJdte 15-20 til arrangementet og 
vores griZJnne omrader blev gennemgaet og forskiZJnnet. Dagen blev afsluttet med en hyggelig sammenkomst med 
IZJI og piZllser. 
Vi vii igen i ar forsiZlge med en "griZJn IIZJrdag" da vi finder, at det giver en god anledning til at lrere foreningens 
andre medlemmer at kende. 

Set. Hansbal 
Hvis der samles grene nok vii der ogsa i ar blive afholdt Set. Hansbal ved s0en. 
Man kan allerede nu deponere sit gamle juletrre og andet ubehandlet trre pa et areal umiddelbart nord for 
balpladsen ( lreg trreet lidt op ad skrrenten uden for det areal, der bliver slaet ). Vi flytter sa trreet over pa 
balpladsen et par dage fiZJr Set. Hans. 
Bestyrelsen SIZJrger for trykte sange. 

Sp0rgsmal til bestyrelsens beretning: 
RB72 Poul Weisbjerg. Hullet pa stamvejen er blevet oprettet, men synker igen. 
Bestyrelsen. Vi vii rette henvendelse til kommunen. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

3. Godkendelse af revideret regnskab for iuet 2012 
Pasning af gr0nne arealer blev billigere end budgetteret, fordi vi ikke fik udfiZJrt alt det arbejde vi havde 
budgetteret med. 
Der var betydeligt frerre vejreparationer i 2012 end aret fiZlr. 
Likviditeten d.d. er ca. 100.000, svarende til det, der er hensat til vedligeholdelse af vejene. 

RB51. Torben Clausen kommer sent og rydder vejen, nar der er faldet sne. 
Bestyrelsen. Vi vii tale med Torben Clausen, og se om vi kan blive flyttet hiZJjere op i prioriteringen. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

4. Godkendelse af foreningens budget for aret 2012 

Kassereren fremlagde budgettet. 
You See pakken Stiger kr. 75. Der flyttes kr. 75 fra grundejerforeningen til antenne ... sa kontingentet ikke stiger 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

5. lndkomne forslag 

Der er kommet fire forslag fra RB72 Poul Weisbjerg. 
Forslagene er her listet op i strerkt reduceret form. Forslagenes fulde formulering kan lreses i bilaget til referatet 
pa foreningens hjemmeside. 

Forslag 1. Rosenbakkens Antenne- og Grundejerforening skal for egne midler foretage en total om/regning og 
renovering affliser pfJ stamvejen. Fra Lrenkebjerg til RB109. 

Fors/ag 2. Foreningen skal for egne mid fer foretage en udvidelse af fortovet fra 4 til 5 fliserrekker. 

Bestyrelsens svar. 
Stamvejen fra Lrenkebjerg til Rosenbakken 109 er kommunens, og dermed kommunens ansvar og forpligtelse. 
JrevnfiZJr foreningens vedtregter, rna vi kun anvende midler pa veje, fortove og arealer, der tilhiZJrer foreningen. 
Derfor kan vi heller ikke stemme om, at vii foreningen skal betale udgifterne. 
Fortovets tilstand er under al kritik. Bestyrelsen har flere gange henvendt sig til kommunen, uden at det har faet 
dem til at g0re noget. 



Bestyrelsen vii i den ncermeste fremtid tage billeder af de sterste problemer, og lave en beskrivelse, der kan 
overdrages til kommunen. Vi haber, at en mere konkret henvendelse og et sterre pres, kan fa de ansvarlige til at 
reagere. 

RB5B Nogle steder er fortovet ujcevnt pa grund af grces. 

Bestyrelsen. Det vii bestyrelsen henvende sig til den enkelte grundejer om. 

RB56 Paul Erik Johansen. Jeg er enig i at der er store problemer pa denne del af kommunens vej, der ligger i 
vores omrade. Men hvor skal vi sa holde op med at vedligeholde fortovet? Ned ad Lcenkebjerg kan der ogsa 
vcere problemer, men deter jo heller ikke vores vej. Vi skal ogsa ferst indhente kommunens tilladelse, hvis vi 
skallese sadan en opgave. 
RB72 Jeg har nu hert, at bestyrelsen preve at lcegge mere pres pa kommunen. Jeg accepterer derfor at forslag 
1 og 2 ikke kommer til afstemning. 

Forslag 3. Grundejerforeningen skal foranledige at hcekke , der rager ud over fliserne p;} stamvejen, bliver 
besk;}ret. 

Forslag 4. Grundejerforeningen ska/ forpligte sig til at forest;} vedligeholdelsen af fortovet p;} stamvejen, ved at 
rydde sne, trceffe foranstaltninger mod glat f0re og renholde fortovet. 
Lignende forslag (forslag 3 og 4) har vceret rejst mange gange pa grundejerforeningens generalforsamlinger, og 
der er mange, der synes deter et start problem, at man ikke kan fcerde sikkert pa fortovet pa stamvejen. 

Bestyrelsens svar. Pa stamvejen kan vi ikke selv klippe hcekkene. Vi har ikke lov til det, jf. vedtaagterne. 
Vi vii kontakte de enkelte grundejere personligt. Hvis det ikke virker, kan grundejerne blive meldt til kommunen, 
sam kan palaagge den enkelte grundejer at leve op til sine forpligtelse med hensyn til at holde hcekken i rimelig 
afstand fra fortovet, og holde fortovet ryddet for sne. I sidste instans kan kommunen fa arbejdet udfert og sende 
regningen til den enkelte husstand. 

Med hensyn til snerydning, mener bestyrelsen ikke at aile grundejere skal betale for de enkelte, der ikke selv 
gider eller er i stand til selv at g0re det. 
RB51 Christian Christensen. Dem der ikke selv gider, kan jo betale sig fra det. 
RB72 Bestyrelsen kan ogsa skrive en anmeldelse til kommunen. 
Bestyrelsen. Vi vii g0re en st0rre indsats for at beskrive for de enkelte grundejere, hvad det er, der generer de 
0vrige der benytter sig af fortovet. 

RB72. Vedr0rende forslag nr. 3 og 4. Er tilfreds med, at bestyrelsen har lovet at g0re en st0rre indsats for at fa 
de enkelte grundejere til at leve op til deres forpligtelser. Forslagene skal derfor ikke til afstemning. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jaevnfi/Jr vedtaegterne 

Vagn Heckmann RB 109 stoppede i bestyrelsen efter 26 ar sam formand. 
Til bestyrelsen blev Hans Michael Nielsen RB 30 valgt. 

Der blev valgt to suppleanter 1. RB90 Thomas Birkeland. 2. RV25 Povl Bull-Hansen. 

Der var genvalg til Kjeld Astradsson RB 89 
Der var genvalg til de to revisorer: Chr. Christensen, RB 51 og Holger Andersen, RB 4 
Sam revisor suppleant blev Else Marie Petersen RB5B valgt. 

7. Eventuelt. 

Der blev talt om hastigheden pa stamvejen. Nogle mener at der ki/Jres for stcerkt, saarligt pa Rosenbakken 
stamvejens bakke ned imod Laankebjerg. Det var der dog ikke enighed om. 

Det blev foreslaet, at man taler med naboerne om, at fa lagt fibernettet ind. Sa det bliver til noget. 
Man kan jo fa lagt fiber ind til huset gratis nu, hvis man betaler for internet i 6 maneder. 



Farestien bliver benyttet af mange. Der ligger i 0jeblikket et trCB og spCBrrer. Vi kan hjCBipe hinanden med at fjerne 
trceet. Det blev der Ia vet en aftale om. 

Lars Friis takkede pa vegne af bestyrelsen og aile grundejere Vagn Heckmann for de 26 ar han har vCBret med i 
bestyrelsen, som formand aile arene. 

Formanden takkede for dirigentens indsats og sluttede generalforsamlingen 

Til stede ved generalforsamlingen: 

'Uj?-1~~ 
Vagn Heckmann 
Form and 
RB 109 

;f~pp-~ 
Kjeld Astradsson 
Best. medlem 
RB89 

lind~ Mo.n~ 
Anders Hansen 
Best. medlem 
RB77 

.J!L~~~ 
Godkendt d. 2.Jl .c (l, ~ l '"b 
Chr. Christensen 
Dirigent 

Lars Friis~ 
Kasserer . 
RB 73 


