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Bestyrelsesmøde den 24/8/2022 Kl. 18.00 
Sted: Piasminde 26 (hos Martin) 

Deltagere: Martin, Carsten P, Per, Rikke, Keld, Bo. 
Afbud: Carsten H. 

 
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.  
 
Kommende planlagte møder: 
21. sep (Per Arlyng – Bentesminde 4) 
19. okt. (Rikke) 
16. nov. (Carsten A) 
11. jan 2023 (Bo) 
22. feb. 2023 (Carsten Povlsen) 
 
- alle fra kl. 18.00 
 

Referat - intern 
1. Dagsorden godkendt 
2. Referat tiltrådt. 
3. Nyt fra formanden: 

a. Henvendelse fra Odasminde om etablering af hegn i skel til 
fællesareal: Grundejerforening henviser til afklaring af regler 
v/ Randers Kommune.  

b. Der bliver kigget på træets tilstand på Piasminde 
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c. Fællesmøde indkaldt mellem foreningslivet i Romalt: 
Sekretær + Formand deltager i fællesmøde indkaldt af 
Romalthallen.  

d. Henvendelse fra Erlingsminde: Per+Rikke svarer.  
4. Ingen indkomne forslag 
5. Status: 

a. Grønne områder:  
i. Bentesminde træ er gået ud. Det bliver fældet.  
ii. Christiansminde træ skal beskæres  
iii. Christiansminde træ skal væltes og genbeplantes. 
iv. Skt Hans Bål: Afklip fra grundejere kan smides på 

bålpladsen næste år. Opslag laves af Rikke FB til 
næste år.  

v. Græsplæne Elsesminde og Jeppesminde: Beplantes 
med lave træer og buske.  

b. Legepladser: 
i. Henvendelser angående ønske om borde og bænke på 

legepladser. Udskydes til 2023 - der er ikke penge før.  
ii. BC multiservice repareret nogle småting. 
iii. Hærværk: På rutchebane. Kan koste op mod 40.000-

50000 kr.  ”Grafiti” spray kun på indersiden – det bliver 
malet sort (Martin Iversen undersøger pris). 
Hærværksmænd formodes at være fra Forcen, men det 
kan ikke bevises. Det har kostet 2 nye skraldespande 
og 500kr til bord bænkesæt. Udgifter tages fra budget. 

c. Veje  
i. HedeDanmark har ikke tømt brønde, burde være gjort 

nu, afventer om vi skal feje forbyggende.  
ii. Brønd på Jyttesminde er i stykker Keld har snakket 

med JBN 
iii. ”Trekant-stykke” ved Rasmusminde laves. Det bliver 

kørt op. Pris undersøges.  
iv. Keld har snakket med Miljø og teknik og de har 

opmålinger af alle veje, Vi skal have kvalificeret 
tilstanden af veje og asfalt for fremtiden. Med opmåling 
kan der nemmere indhentes tilbud.  

d. Budget/regnskab rundsendt til bestyrelsen 
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6. Eventuelt:  
a. Rikke foreslår at der laves en velkomstbrochure/flyer til nye 

beboere og dermed medlemmer i Romalt Grundejerforening. 
Man kunne lade andre tilbud og foreninger fra spalteplads 
også.  

b. På næste bestyrelsesmøde skal der være punkt vedr. ny 
kontrakt vedligehold af grønne områder. 
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