GRUNDEJERFORENINGEN

ROMALT
Referat den 24/5 2018 kl. 17.00

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Nyt fra formanden
- Mødet m/ Randers Kommune:
Formand og næstformand har afholdt et vellykket møde med Randers
Kommune vedr. tidligere advokatrapport omkring lokalplaner over
Grundejerforeningen Romalt. På mødet blev der bl.a. snakket om friarealer,
fællesarealer og kloaknet. Vedr. ansvaret for Grundejerforeningens veje,
undersøger Formanden ved advokat, om det skal ligge ved Kommunen eller
ved Grundejerforeningen.
- Forslag om ny-anlæggelse af parkering til campingvogne, trailere osv. for at
få en indtægt. Der arbejdes videre med forslaget.
- Gennemgang og drøftelse af mail fra tidligere formand.
4. Kassér
- Gennemgang af Entrepreneurs kontrakt: Entrepreneur indkaldes til
statusmøde af de grønne formænd vedr. kritikpunkter ud fra kontrakt.
Efterfølgende et evalueringsmøde med hele bestyrelsen. Desuden efterlyses
en form for tilbagemelding fra Entrepreneur for antal gange af udførelser af
f.eks. græsslåning, vedligehold af beplantning m.m. ud fra kontrakt.
- Gennemgang af budget/regninger: Budgetopfølgning.
- Investering: Der er penge der bør forrentes bedre end de bliver på
nuværende tidspunkt.
Kasseren indhenter 3 tilbud. De 3 banker inviteres til et medlemsmøde, hvor
tilbuddene præsenteres. Dette følger råd fra revisor.
5. Legepladser
- Montør kontaktes vedr. problematik omkring svævebane.
- Der arbejdes fortsat på bord-/bænkesæt i huset på den store legeplads.
- Malerarbejde på legepladser er sendt i udbud.
6. Veje
- Gennemgang.
7. Grønne områder
- Gennemgang.
Husk at du kan møde os på internettet;

http://www.romalt.nu
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8. Cykelrunde 2
- De OBS-punkter der blev fundet, er delt ud til de rette områder.
9. Sankt Hans
- Legeplads formand undersøger reklame på LED-tavle.
- Grønne område laver opslag til opslagstavle + Rema 1000
- Institutionen Kombi er spurgt ang. heks til bålet.
10. Evt.
- Hjemmeside: Der henvises til Miljøstyrelsen via Grundejerforenings
hjemmeside ift. evt. lugtgener fra Daka.

Husk at du kan møde os på internettet;

http://www.romalt.nu

