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Beretning for 2018 
 
Året 2018 huskes for alle de gode, varme solskinstimer. Solen skinnede så meget, at 
græsset blev brunt og tørt pga. vandmangel. Den varme periode startede i maj måned og 
sluttede omkring september. Det betød desværre, at den planlagte Sct. Hans fest måtte 
aflyses, da der var afbrændingsforbud.  
 
Det var også året, hvor DAKA’s udvidelse blev godkendt. Mange har kunnet konstatere, at 
DAKA fortsat har problemer med lugtgener, særligt når det er varmt. Bestyrelsen anbefaler, 
at grundejerne foretager en anmeldelse heraf. Dette kan gøres via hjemmesiden 
http://www.grundejerromalt.dk/ 
 
Grundejerforeningen Romalt, Gammel Romalt Bylaug og Randers Mountainbike Klub var 
sammen om et arrangement i Romalt Bakker. Formålet var at få gjort opmærksom på, at der 
forsat var problemer med søm, som kunne skade personer og dyr, der færdes i området. 
Overskriften for det fælles arrangement var; Vi rydder op sammen i Romalt Bakker.  
Dele af grundejerforeningen er plaget af rotter og generne heraf. Flere veje har anmeldt 
dette. Problemerne skyldes blandt andet, at kloaknettet flere steder er slidt, hvilket giver 
rotterne mulighed for at komme op. Det lune sommervejr medførte ligeledes, at flere af 
rotterne byggede reder over jordens overflade. Det er vigtigt, at de enkelte grundejere 
anmelder rotter til Randers kommune, så vi i fællesskab kan få bekæmpet problematikkerne 
hermed. 
 
Den arbejdsgruppe der skulle oprettes, med henblik på at afdække eventuelt stigende 
regnmængders betydning for grundejerne i Romalt, er ikke blevet en realitet, da der ikke var 
opbakning nok hertil. Bestyrelsen har undersøgt og fundet frem til, at store dele af 
foreningens område ikke er opført som særligt udsat i forhold til Randers Kommunes 
klimahandlingsplan. Området omkring Lassesminde, vurderes at have en særlig risiko, idet 
det er lavt beliggende i forhold til Randers Fjord. Dette er der i handlingsplanen taget højde 
for.  
 
Vi oplever fortsat, at der parkeres biler på områdets grønne arealer. Ligeledes parkeres 
trailere, lastvogne og campingvogne på vejene. Foreningen vil i løbet af år 2019 udarbejde 
en plan for, hvordan der kan etableres flere parkeringspladser i de områder, hvor behovet er 
størst. Herunder undersøges muligheden for at etablere et areal, hvor trailere, campingvogne 
og lignende, kan parkeres i vintersæsonen. Det er der mulighed for i henhold til lokalplanen. 
Dette er bekræftet af Randers kommune. 
 
Grundejerforeningen ejer en hjertestarter, der er opsat ved buslommen på Elkærsvej. 
Firmaet som tidligere har serviceret denne, er gået konkurs. Der er derfor indgået en ny 
serviceaftale med et andet firma. På hjertestarter.dk kan man finde flere informationer om de 
tilgængelige hjertestartere i området. 
 
Legepladserne på henholdsvis Christiansminde og Idasminde blev sidst malet i 2014. De 
trængte efterhånden til et nyt lag maling og derfor er de malet igen. Brugere af legepladserne 
har været gode til løbende at informere om fejl og mangler. Der vil på legepladserne, blive 
ophængt en tavle, hvorpå man kan finde kontaktoplysninger og dermed hurtigt informere om 
fejl, hvis man skulle finde nogle.  
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Der er opsat borde og bænke i huset på legepladsen ved Fridasminde. Legepladsen og 
huset bliver flittigt brugt. Vi har dog observeret, at der mangler en skraldespand ved huset, 
da der ofte bliver efterladt affald. Denne vil blive indkøbt og opsat. 
Der er foretaget mange beskæringer af træer i området, efter henvendelse fra grundejerne. 
Der er en igangværende sag vedrørende beskæring af læbælte. Denne sag er ikke afgjort og 
forsætter i 2019.  
 
Vi har fået fældet en del træer, der var skæve og der er plantet nye som erstatning. 
Hundeindhegningen har fået plantet 5 stk. frugttræer, der er lagt flis ved indgangen og sat 
buske rundt langs indhegningen. 
 
Et jobskifte ved den nuværende entreprenør i sommer, medførte et tomrum i løsningen af de 
opgaver, der var aftalt. Dette kombineret med, at entreprenøren indsamlede flere mindre 
opgaver forinden udførelse heraf. Det betød, at enkelte husejere oplevede længere ventetid 
på udførelse af opgaver i forbindelse med områdets veje.  
 
Der er også udført mindre asfaltarbejde og granitkantsten er hævet.  
Grundejerforeningen Romalt har fået overdraget skøder på jord ved Ceciliesminde. Der er 
overdraget 4 skøder i alt. Bestyrelsens har iværksat procedure for overdragelse af 
ejendomsret på jord, som er uden ejer, efter selskab er opløst. Dette sker ved hjælp af 
advokat. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Formand: 
Carsten Povlsen, Rasmusminde 30 
51350964 
mail@grundejerromalt.dk 
 

Næstformand og veje: 
Claus Warncke, Lisesminde 16 
veje@grundejerromalt.dk 

Grønne områder: 
Martin Ildvad, Elsesminde 14 
Nadine Aarup, Lassesminde 21 
groenne@grundejerromalt.dk 
 

Legepladser : 
Niels Arne Madsen, Astridsminde 22 
legeplads@grundejerromalt.dk 

Kasserer: 
Carsten Andersen, Elsesminde 10 
kasserer@grundejerromalt.dk 
 

Sekretær: 
Mette Junge, Piasminde 14 
sekretaer@grundejerromalt.dk 

Suppleant: 
Birthe Paulsen, Rasmusminde 34 
Jens Striib, Idasminde 40 

 

 

 

http://www.grundejerromalt.dk/
mailto:mail@grundejerromalt.dk
mailto:veje@grundejerromalt.dk
mailto:groenne@grundejerromalt.dk
mailto:legeplads@grundejerromalt.dk
mailto:kasserer@grundejerromalt.dk
mailto:sekretaer@grundejerromalt.dk

