
GRUNDEJERFORENINGEN 
ROMALT 

Husk at du kan møde os på internettet; 

http://www.grundejerromalt.dk 

 

Generalforsamling den 01/03/2023 Kl. 19.00 
Sted: Romalt Kultur & forsamlingshus. 

 

Dagsorden - i henhold til vedtægter 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

a. Indkommet forslag om kontingent forhøjelse – fra bestyrelsen. 

b. Indkommet forslag om mandat til at lave aftale med privat parkeringsselskab 

– fra bestyrelsen. 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

a. Fungerende formand – Carsten Povlsen 2-årige periode. Modtager ikke 

genvalg. 

b. Fungerende kasserer – Carsten Husum Andersen 2-årige periode. Stiller op til 

genvalg. 

c. Fungerende grønne områder medansvarlig – Rikke Godsk Jensen 2-årige 

periode. Stiller op til genvalg 

d. Valg af 1 suppleant – 2-årige periode Eva Bødker. Stiller op til genvalg. 

7. Valg af revisor for en 2-årige periode – Opfyldelses af punkt er sket i 2022. 

8. Gennemgang af ordensreglement 

9. Eventuelt (punkter under eventuelt, kan ikke besluttes). 

 

Referat 
1. Jesper Bræmer Hansen valgt. Bestyrelsen konstaterede, at der har været problemer 

med indkaldelse, så nogle medlemmer har fået deres indkaldelse for sent i forhold til 

det i vedtægterne angivne. Forsamling godkendte at generalforsamlingen 

gennemføres alligevel. 

2. Godkendt. 

3. Godkendt 

4. Rettidigt indkomne forslag. 

a. Godkendt. Kontingent er således kr. 2000 årligt 

b. Forslag er trukket 

c. Punkt som er rettidigt indkommet: Forslag om hundeindhegning. 

Forslagsstiller var ikke fremmødt og kunne derfor ikke motivere forslaget. 

Derfor blev der ikke taget beslutning til forslaget 

5. Budget godkendt. Kontingentfastlæggelse vedtaget under ”Rettidigt indkomne 
forslag” 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
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a. Nyvalg – Arne Lykkebak for 2-årig periode 

b. Genvalg - Carsten Husum Andersen 2-årige periode. 

c. Genvalg - Rikke Godsk Jensen 2-årige periode. 

d. Genvalg Eva Bødker. 2-årige periode. 

7. Valg af revisor for en 2-årige periode – Opfyldelses af punkt er sket i 2022. 

8. Ændring af ordensreglement skal indstilles som "indkomne forslag" til 

generalforsamling.  

9. Eventuelt (punkter under eventuelt, kan ikke besluttes). 

a. Der var kommentarer angående vintervedligehold af veje. Opfordring fra 

salen om, at man kontakter bestyrelsen, når det observeres, så der kan 

handles på henvendelsen med det samme. 

b. Lokalplaner tilsiger antal af parkeringspladser, der skal være tilknyttet hver 

matrikel. Etablering af ekstra parkeringspladser skal etableres på egen grund. 

c. Christiansminde 35 nævner at antal parkeringspladser på vejen er 

problematisk. Har kontaktet politiet 14 gange, da gæster holder og spærrer 

for indkørsel. Bestyrelsen bør overveje tiltag.  
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