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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 25.05.20 kl.17:00 
 
Deltager: Helle Gimlinge, Katja Lindblad, Henrik Nielsen, Søren Jensen og Henrik 
Milo 
 
Ad 1 Vandgrunden;  
Helle Gimlinge og Katja Lindblad starter mødet med at informere Rosenlundens 
bestyrelsen om den henvendelse vi har fået fra en række grundejerforeninger om 
md byggeri på vandgrunden. Kommunalbestyrelsen vil gerne sælge Vandgrunden 
så der kan bygges flere seniorboliger på sydsiden af Vandgrunden og lave 
parklignende tilstande lignede “et grønt strøg” som i Syd. 
 
Katja fortalte om boligselskabets overvejelser omkring deltagelse i modstanden. 
Boligselskabet så gerne, at der lev bygget alment, hvis der skal bygges ud fra 
den betragtning, at det nok er sandsynligt at der bygges. Det ønsker kommunen 
dog ikke. Pt. Har boligselskabet meldt tilbage, at bestyrelsen først skal drøfte det 
i beboerdemokratiet inden boligselskabet kan melde tilbage.  
Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra grundejerforeningerne og aftalte at afvente 
boligselskabets drøftelse af strategien inden Rosenlunden tager stilling til egen 
holdning.  
 
Ad 2 Rundkørslen: beboerne er begyndt at nævne at den er vokset vildt og det 
ikke er kønt at se på og mht. sikkerheden er det svært at få overblik når man 
kører i bil og på cykel der. Bestyrelsen havde d.28.10.19 et udendørs møde med 
bestyrelserne med boliger op til rundkørslen samt Vej & Park fra kommunen. Der 
var enighed om at fælde tæerne og at den nye rundkørsel skal være mindre i  
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højden samt at den skal være mere gennemsigtig. Vi aftalte at kommunen ville 
sende forslag på mail til os. Vi savner opfølgning og bestyrelsen spurgte Katja, 
om hun vil rykke kommunen for en status samtidig med at bestyrelsen selv gør 
det.  
 
Ad 3 Repræsentantskabet ønsker status over medlemmer i 
Organisationsbestyrelsen. Rosenlunden har 3 pladser i repræsentantskabet. 
Bestyrelsen udpegede Karin, Helle og Katja. Helle og Katja er på valg og 
genopstiller.   
Der afholdes Organisationsbestyrelsesmøde (OB)d. 10.06.20 og 
Repræsentantskabsmøde (REP)d. 18.06.20 kl.17.00 
 
Ad 3 Udskiftning af døre og vinduer. Helle og Henrik Milo har møde med 
vinduesfirmaet i morgen tidlig da udspillet fra dem vil give beboerne en for høj 
huslejestigning. Bestyrelsen arbejder på at få huslejestigningen ned på Maks 5%. 
Der skal samtidig ses på, om den årlige vedligeholdelse kan sættes ned ved 
udskiftningen, og dermed bidrage til at huslejestigningen ikke bliver så stor. 
 
 
       Referant: Karin Scheef 


