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Generalforsamling d.14. marts 2013 
Tilstede fra bestyrelsen: Jan, Birger, Jesper, Niels-Arne, Erik og Martin 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af Dirigent: Jan Mågård 
 

2. Beretninger: 
 

- Grundejerforeningen er i mod et biogasanlæg ved DAKA 
- Generalforsamlingen blev orienteret om sagen med det store areal og de 

udfordringer vi har her. 
- Generalforsamlingen er informeret om at bestyrelsen kigger på at få overdraget 

trekanten ved Rema. 
- Sandbunke på Cecilesminde frabedes fra beboer, dette efterkommer 

bestyrelsen 
- Skiltning i Romalt skal ændres således fartgrænserne stemmer overens med 

skiltningerne. 
- Veje: 
- Der var en del klage over manglende snerydning. Bestyrelsen tager dette op til 

overvejelse ved den kommende udlicitering. 
- Der blev stillet forslag til at bruge salt ifbm. Snerydning. Dette afviste 

bestyrelsen på grundlag af at det ødelægger vejene samt det grønne hurtigere. 
- Der blev klaget over manglende belysning i Romalt, dette skulle være ordnet 

inden generalforsamlingen. Der blev foreslået at der oplyses på Romalt.nu  
angående belysningen. 
Grønne: 

- Der skal forhandles ny kontrakt med VAM i år. 
- Klage over beskæring af læbælte ned langs Mariesmindevej, da klager har 

flere kilder som siger det er bedre at beskære i toppen frem for i bunden. Da 
det er kommunen der har beskåret det, har bestyrelsen ingen kommentarer. 

- Klage over træer på vejene der er syge og gået ud, fældes med tiden i forhold 
til budget. 

-  Legepladser: 
- Klage over kattelorte i sand ved legeplads ved Christiansminde. Der blev 

spurgt hvornår sandet skiftes. Sandet tjekkes i år og skiftes efter behov. 
- Regnskab: 
- Ingen indvendinger fra generalforsamlingen 

 
 
3. Aflæggelse af regnskab 
 

- Godkendt 
 
4. Indkomne forslag 

- Ingen 
 
5. Budget samt kontingent 

- Budget ligner 2012 og der er ingen stigning i kontingent i år 
 
6. Valg af formand 

- Jan Mågård valgt for et nytår 
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7. Valg af bestyrelses medlemmer 

- Niels-Arne valgt igen 
- Erik Kjærsgaard Andersen genvalgt 
- Dan Hyltoft Lund Christensen? 
- Suppleant Birte Poulsen 
- 2. Suppleant Lise Lotte Sørensen  

8. Valg af revisor 
- Godkendt samme revisor 

9. Eventuelt 
- Der blev forespurgt på ansvarsforsikring på bestyrelsen i mod bedrageri. Der er 

en lovmæssig ansvarsforsikring, samt udbetalinger skal godkendes af Kasserer 
samt formand 

- Hundelorte problemet blev drøftet, og der blev opfordret til at folk bruger de 
rundsendte ”Hold Danmark Ren” klistermærker. 

- Der blev forespurgt på beskæring af lunden i mellem Rasmusminde og 
Kirstensminde. Dette kigges på i det kommende år. 

- Der er fremsat klage over manglende belysning på stierne pga. hække der er 
groet ud over lamperne. Dette undersøger bestyrelsen ved næste rundtur i 
området. 

 

 


