
GRUNDEJERFORENINGEN 

ROMALT 

Husk at du kan møde os på internettet; 

http://www.grundejerromalt.dk 
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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse sidste mødereferat. 
3. Nyt fra formanden 
4. Indkomne forslag 
5. Status  

a. grønne områder 
b. legepladser 
c. veje 
d. Kasserer 

6. Eventuelt.  
 
 

Referat 
1. Godkendt 
2. Tiltrådt. Konstituerende møde, offentliggjort på hjemmeside. 
3. Formanden har shinet hjemmeside op. Flere har tilmeldt sig 

nyhedsbrev. Ca. 75 modtager nyhedsbrev. 
4. Henvendelser vedr fællesarealer 

a. Piasminde + Kirstensminde: Formanden laver seddel til 
lodsejere til omdeling i postkassen, der henviser til 
grundejerforeningens ordensregler (kan findes i fuldstændig 
udgave på hjemmesiden).  

5. Status 
a. Grønne områder: Afholdt møde. 

i. Der foreslås vi planter 5 nye træer om året.  
ii. Vedr. læbælte ved Lassesminde: Undersøges nærmere. 
iii. Vedr. alle “lundene”: Vi vil gerne fremme biodiversitet - 

så grene og græs bliver endnu mere uberørt og uden 
naturpleje – vi laver forsøg på 1 år.  

iv. Vedr. Rasmusminde ved lunden: 5 træer fældes – pris 
ca. 32.000 kr. inkl. moms og rodfræsning. 
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v. Christiansminde: Læbælte skal der kigges på – Det skal 
klippes ned i under 2 m. 

b. Legepladser.  
i. Svævebane trænger til at blive strammet op ifølge 

henvendelse. Stand skal undersøges samt økonomi. 
ii. Klage over renovering af MTB-bane. Vi skal have en pris 

på ordentlig/finere stenmel til næste gang, det skal 
renoveres/vedligeholdes. Men der er sikkert dyrt. 

iii. Legepladser ser ellers fine ud. 
c. Veje.  

i. JBN tilbud på 2 sandkasser.  Anvendes: 1/12 til 1/3 
koster 4700 kr. i alt i etableringsomkostninger. Årlig 
vedligehold på 1.500 kr + moms for opbevaring + refill. 

ii. Vejene er blevet fejet.  
iii. Rasmusminde der er et hjørne hvor man ikke kan 

komme rundt – der skal ligges nogle SF sten af hensyn 
til skraldevogne. Indhent tilbud evt. fra JBN.  

iv. Vejene skal måles op. Find rådgivende ingeniør eller 
lign. Keld har ansvaret. 

d. Kasserer. Intet at bemærke 
6. Eventuelt: Intet at bemærke.  
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