GRUNDEJERFORENINGEN

ROMALT

Dagsorden for Generalforsamling 12. marts 2015 i Romalt Hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
- Jesper Madsen
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
- Spørgsmål til beretning vedr. de grønne og læbelte….
- Sti imellem hannesminde og lenesminde spørgsmål til.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisor
- Godkendt
4. Rettidigt indkomne forslag
-

Fiberflex via antennekabel ved Bo Hamilton
o Grundejerforening skal agere antenneforening.
o Waoo, Viasat og Yousee skal komme med tilbud.
o Bestyrelsen tager et møde med antenneforeningen.
 Bo Hamilton kommer med kontakt information på manden.
 Nedsæt evt. en arbejdsgruppe.

-

Hundeindhegning ved Claus Andersen
o Forslag med indhegning imellem Rasmusminde og Kastrupsminde
o Pris er 17.000 kr. plus moms.
o Forslag vedtaget med 27 stemmer mod 37.
o Grundejerforeningen laver nabo høring.
 Regler ved godkendelse er ligesom vedtægtsændring 2/3.

-

Vedtægtsændring fra 7 bestyrelses medlemmer til 6. Ved Jesper Madsen
o Kommunen har vist det sidste ord, Citat Bo Hamilton.
o Slagter mener at det er en dårlig idé.
o Nedstemt med 4 mod 37.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
-

Godkendt

6. Valg af formand
-

Martin Iversen Stilles op fra Bestyrelsen
o Godkendt.

7. Valg af bestyrelses medlemmer samt suppleant
-

Mette Junge fra Piasminde 14.
Morten Møller. Idasminde 50. fnuggihund@webspeed.dk
Suppleant: Claus Andersen, Ottosminde 15, 40256541, clausa@mail.tele.dk
Suppleant: Per Arlyng

8. Valg af revisor

Husk at du kan møde os på internettet;

http://www.romalt.nu
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-

NR Revision Godkendt.

9. Eventuelt
- Mail til grundejerforening ingen svar. Det retter grundejerforeningen
fremadrettet.
- Pæl ved Erlingsminde lavet sjusket.
-

Belysningsproblemet
o
o
o
o
o
o
o
o

-

-

-

Bosminde 17 vil gerne have redegørelse.
 Jesper fremlægger sagen.
Placering er mangelfuld.
Dialog skal tages med kommunen.
Christiansminde har haft dialog med kommunen og derfor får vi
kontaktinformation med dem.
Elkjærsvej og sti op til Rasmusminde.
Kommunen har ikke færdiggjort deres arbejde ordentligt.
Kost undersøges til lamper på de mørklagte stier….
Såfremt ekstra kost ved lamper skal der indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling.

Sti imellem kastrupsminde og Lenesminde.
Der står en lampe nede ved Lenesminde som IKKE er fjernet.
Udkørsel fra Gabrielsminde et problem. Kommunen vil gerne have at de to
hjørnegrunde nedskære deres hæk til 80 cm.
Vej ved busstoppested ved Elkjærsvej er blevet udvidet, men busserne skære
stadig hjørner. Derudover er der hæk der groer ud til hjørnet.
Nabohjælp skilt sættes op….
o Kost undersøges og tages beslutning ved næste møde.
G4S kører rundt i området og tjekker tingene.
Hjørnet ved Christiansminde ved sti op mod REMA1000 holder der tit biler som
skaber problemer.
o Bestyrelsen er i gang med at undersøge mulighederne omkring
parkeringsproblemerne i Romalt.
Der må gerne komme vedtægter i bladet fremadrettet.
Skraldespande i området stadig et problem at der kun er to.
o Fugle går i skraldespandende og ødelægger det.
o Dialog med Kommunen spidses til for at de overholder det aftalte med
6 ekstra.
Jesper Madsen spørger til problemstillingen omkring Hjertestartere.
o Der spørges til stemningen om der kan bruges 27.000 kr. i omkostning
til denne ved vendepladsen på Elkjærsvej.
o Undersøg muligheden om hvor der er hjertestarter andre steder i
Romalt. F.eks. ved en institution.

Husk at du kan møde os på internettet;

http://www.romalt.nu

