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Referat den 20/9 2018 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat  

- Referat gennemgået – hvor langt er vi vedr. status på Georgsminde og 

Gustavsminde? Vejformand har meldt afbud til d.d.  

- Punkt vedr. opfølgning af grønne områder venter til foråret 2019. 

Skraldespand undersøges.  

- Aftale med entreprenør på vedligehold af legepladser opsiges. 

Grundejerforeningen udfører selv fremadrettet. De lovmæssige tilsyn, findes 

der en anden løsning på.  

- Øvrigt godkendt.  

 

3. Nyt fra formanden  

- Advokat har sendt regning på tidligere undersøgelse og hermed er 

undersøgelsen afsluttet. 

- En del henvendelser vedr. rotteproblemer. Bl.a. på Odasminde, hvor 

rottebekæmper anbefaler fældning af bestemte træer. Dette kigger de grønne 

områder på.  

 

4. Kassér  

- Vedtægter og investering  

SparNord tilbyder at komme på næste generalforsamling og fremlægge 

investeringsprofil. Rådgiver fra SparNord inviteres til et kommende 

bestyrelsesmøde, hvor investeringsprofilen udfærdiges. Som det ser ud nu, 

har grundejerforeningen for mange penge stående ét sted. Revisor anbefaler 

at fordele ved flere bankinstitutter.  

Vi betaler generelt for mange gebyrer ved div. bankoverførelser. Der 

undersøges muligheden for at ændre dette.  

- Ny velkomstpjece til nye grundejere i Grundejerforeningen Romalt bør 

udarbejdes. Kasserer er tovholder.   

 

5. Legepladser  

- Der undersøges fortsat mulighed for BMX-bane. Kontakter Randers BMX-

klub for inspiration og vejledning.  

 

6. Veje  

- Formand for veje har meldt afbud til dagens møde. Intet nyt ellers.  
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7. Grønne områder  

- Ny kontaktperson v/ Forstas. 

Martin har kontakt til Forstas vedr. mangler med vedligehold.  

- Henvendelse fra Lassesminde vedr. problematik omkring bl.a. læbælte. 

Grønne og formand. arbejder videre med dette.  

 
8. Forstas .  

- Grønne modtager ”kvittering” fra Forstas for hver gang de har slået græs. 

Sendes ud i bestyrelsens, så vi hver især kan holde øje med, at opgaverne 

udføres. Hvis det ikke er tilfældet, tages billeder og mail sendes til grønne, 

som retter henvendelse til kontaktperson ved Forstas.  

I vores kontrakt m/ Forstas skal de slå div. græsarealer 27-30 gange årligt. 

 

9. Evt.  

- Møde inden generalforsamling den 21/3 2019 torsdag den 28/2 2019 kl. 

18.00 v/ formand.  

- Der følges op på indkaldelsen til generalforsamlingen.  

- Årsberetninger skal være færdige inden bestyrelsesmøde i januar 2019 

(kassérens er undtaget, hvis ikke det kan nås).  

 

 

 

 
 


