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http://www.grundejerromalt.dk 

 

Bestyrelsesmøde den 16/11/2022 Kl. 18.00 
Sted: Romalt IF (hos Carsten H A) 

 
Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden. 
2) Godkendelse sidste mødereferat. 
3) Nyt fra formanden 
4) Indkomne forslag 

a) Forslag om, at noget af grundejerforeningens arealer udlejes til 
opsætning af solceller. 

b) Tilbud modtaget på 6 P-pladser ved Fridasminde fra JBN og 
HedeDanmark. 

c) Henvendelse fra grundejer vedr. fliser i indkørsel v/ formanden. 
d) Drøftelse af P-situationen på Gustavsminde opslag på FB-gruppe. 
e) Grundejer har etableret hæk i skel ud til grundejerforeningens jord. 

5) Status  
a) grønne områder 

i) Tilbud på i alt 7 træer på kr. 22.800 + moms v/Rikke 
ii) Grene på Piasminde mangler at blive fjernet. 

b) legepladser 
c) veje 
d) Kasserer 

6) Eventuelt.  
 
Kommende planlagte møder: 
16. nov. (Carsten A) 
11. jan 2023 (Bo) 
22. feb. 2023 (Carsten Povlsen) 
 
- alle fra kl. 18.00   
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Referat: 
 
1) Godkendt. 
2) Godkendt. 
3) Intet at bemærke. 
4) Indkomne forslag 

a. Sekretæren retter henvendelse til Randers Kommune. Er dette 
overhovedet en mulighed. Hvilken proces skal gennemføres i 
givet fald? enighed om, at Grundejerforening ikke skal drive 
selve solcelleanlægget. Indtægter tilfalder grundejerforeningen. 

b. P-pladser: Tilbud fra JBN er meget detaljeret, HedeDanmark er 
ca 5.000 kr dyrere. Principiel enighed om at lave P-plads giver 
god mening for at aflaste de trafikale forhold. Afventer mere 
detaljeret tilbud fra HedeDanmark. Beslutning tages af 
bestyrelsen på mail/FB. 

c. Bestyrelsen giver tilsagn til grundejerErlingsminde: 
Forudsætning at grundejer vedligeholder arealer i f m 
snerydning, grøn vedligehold m.m. Standard betingelser 
tilsendes. 

d. En løsning på et generelt P-problem kunne være P-selskab. 
Dette vil dog have stor påvirkning af borgere i området. Enighed 
om, at det skal tages op på en kommende generalforsamling. 

e. Sekretær sender billeder til formand, som spørger Randers 
Kommune Kommune om de generelle regler. 

5) Status  
a. grønne områder 

i. Er plantet 
ii. Er fjernet 
iii. Evasminde: Grundejer har jord/sand/grus på fælles 

grønne arealer. Skal genetableres. 
b. legepladser 

i. BC multiservice skal komme og efterse legepladser. De 
forventer at få opgaven, såfremt hvis der er noget. 

c. veje 
i. Keld arbejder på opmålinger af areal. 1/12 efterårsfejning. 

Info om ikke at parkere på vejene udsendes. 
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ii. Revner i asfalt kan ikke gøres på denne årstid. Gøres når 
det bliver muligt. 

d. Kasserer 
i. Regler i vedtægter undersøges med advokat med henblik 

på eventuel kontingentstigning på generalforsamling kan 
vedtages for indeværende år. Revisor udsender regninger. 
De skal informeres om eventuelle kontingent stigninger. 

6) Eventuelt.  
a. LED skiltning formand undersøger.  
b. Bestyrelsens årlige afslutning foreslås afholdt på "Flammen" 
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