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Referat den 6/6 2019 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
- Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat 
- Godkendt 
 

3. Nyt fra formanden 
- Henvendelse fra grundejere på Fridasminde vedr. larm fra unge på 
legepladsen sent om aftenen og hen på natten. Carsten P. undersøger 
mulighederne for at lave et andet sted til de unge med f.eks. lille bålplads.  
- Ang. reparationer i området; Vi skal blive bedre til at få sat tingene i gang. 
- Vedr. planlægning af flere p-pladser i området; Der nedsættes en lille 
arbejdsgruppe til dette. 
 

4. Kassér  
Ingen bemærkninger. 

 
5. Legepladser  

Afbud fra Martin Iversen. Nedenstående sendt på besked. 
- Skilt til legeplads ved Astridsminde er bestilt og afventer levering.  
- Legepladsinspektion er bestilt. Dato afventes.  
- BMX bane er færdig. Der er lavet aftale med entreprenør for gennemgang 
vedr. lidt mangler.  
 

6. Veje  
Claus følger op på div. hængepartier den 7/6 2019. 
 

7. Grønne områder 
- Evaluering af Forstas arbejde; Nadine har sendt mail til Forstas og de har 
lovet, at gøre det bedre. Carsten P. sender en ny mail vedr. et statusmøde. 
- Information om sommerens arbejdsopgaver og gøremål på de grønne 
områder; Afbud fra Nadine, derfor udskydes punktet. 
- Problematik ang. Ceciliesminde 18 (beskæring/fældning af træer); Martin 
Ildvad og Nadien følger op på dette. 
- Randers Kommune – manglende frihøjde på Jyttesminde; Martin Ildvad 
følger op v/ Nadine.  
- Lassesminde brandbælte; Tilbud modtaget vedr. udtømning og planering. 
Enig bestyrelse af fremmødte (5 ud af 7) stemmer for tilbuddet 36.000,- inkl. 
moms.  
- BMX bane; der bliver plantet lidt buske og træer. Martin Ildvad følger op på 
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dette.  
 

8. Status Probo – Carsten P. + Carsten A.  
- Udfordringer vedr. kontrakt gennemgås. Vi har 5 mdr. + løbende måned for 
opsigelse af kontrakt. Enig bestyrelse af fremmødte (5 ud af 7) stemmer for 
opsigelse. Carsten A. sender opsigelse hurtigst muligt.  
 

9. Status Skt. Hans fest – Udvalget 
- Claus har fundet noget brænde til bålet. 
- Claus har haft kontakt til brandinspektør og der er ikke nogen umiddelbare 
regler for placering af bål. Dog med forsigtighed.  
- Flyers er trykt og klar til omdeling.  
- Rema 1000 sponsorerer skumfiduser.  
- Dagplejen i Romalt laver en heks. De får et sponsorat på 2000,- som tak.  
- Båltaler er arrangeret fra Frikirken i Kristrup.  
- Romalt Bylaug vil stå for salg af øl, sodavand og kaffe.  
- Carsten P. printer sang ud.  
- Carsten P. skaffer snobrødsdej.  
- Mette køber enkelte snobrødspinde.  
- Søndag den 16/6 2019 mødes bl.a. Carsten P. og Claus for planlægning af 
placering af bål m.m. 
 

10. Evt.  
- Opfølgning på robotgræsslåmaskine til nogle af de store grønne områder. 
Umiddelbart er det en ret stor udgift. Carsten A. undersøger fortsat markedet.  
 
Afbud: Nadine og Martin Iversen. 

 
  

 
 


