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Referat den 25/4 2019 kl. 17.00 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt. 

 

3. Nyt fra formanden 

- Advokat arbejder på overdragelse af Rasmusminde til Grundejerforeningen 

Romalt.  

- SparNord vil gerne tilbyde flyvers til omdeling vedr. reklame for Sponsor 

ordning. Vi siger ja tak.  

 

4. Kassér 

- Nuværende revisor går på efterløn til sommer.  

- Vi mangler 7 husstandes kontingent betalinger.  

 

5. Legepladser   

- BMX-bane er fortsat under opførelse.  

 

6. Veje 

- Forstas har sendt ny redigeret faktura på snerydning og grusning i vinteren 

2018. Bestyrelsen er fortsat uenige i fakturaen vedr. antal datoer. Bestyrelsen 

ønsker at se bedre dokumentation på arbejdets udførelse af Forstas.  

- Hul på Ivarsminde – Claus følger op på dette.  

- Ødelagt bum på Lassesminde og Evasminde – Claus følger op på dette.  

- Astridsminde; Grundejer klager over hævning af opkørelse – Claus følger op 

på dette.  

 

7. Grønne områder  

- Forskellige træer i området tages hånd om. Flere er skæve og/eller er gået 

ud. Martin Ildvad følger op på dette.  

 
8. Advokatvurdering – handlingsplan  

- Advokaten har vurderet, at §12 i vedtægterne, ikke har tilknytning til de 

opsparede midler, men udelukkende lånte midler. Det vil sige, at denne 

paragraf kun er gældende, hvis bestyrelsen gældsætter grundejerforeningen.  

- Når flyvers vedr. reklame for Sponsoraftale ved SparNord deles ud, deles 

ligeledes flyver ud vedr. afstemning på hjemmesiden. 
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9. To-do liste 2019  

- Kasserer; robotplæneklipper 

- Indfasning af Pro-bo 

- Afslutning med advokat vedr. overdragelse af Rasmusminde 

- Påbegyndelse af ny udbuds materiale vedr. vedligehold af grønne og veje  

- Undersøgelse af muligheder for udlejning af p-pladser til campingvogne, 

trailere og både 

- Hvordan får vi flere med til generalforsamlingerne samt interesse for 

bestyrelsens arbejde?  

- Velkomst brochure til nye tilflyttere (Martin Iversen og Carsten A. laver 

oplæg)  

- Hvordan kommer bestyrelsen tættere på grundejerne?  

 

10. Evt.  

- Julefrokost? Vi finder en dato efter sommerferien.  

- Sankt Hans? Carsten P., Claus, Martin Ildvad og Mette planlægger. 

 
 

VI MØDES VED METTE KL. 17.00 – HUSK CYKLER! 

  

 
 


