
GRUNDEJERFORENINGEN 

ROMALT 

Husk at du kan møde os på internettet; 

http://www.romalt.nu 
 

Dagsorden 15/8 ´19 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Nyt fra formanden 

- Vedr. parkering på grønne områder: Carsten P. har haft kontakt til Randers 

Kommune om vejledning til hvad grundejerforeningen kan stille op med 

”ulovlige” parkeringer på grønne områder. Kommunen opfordrer til, at vi får sat 

forhindringer op i form af enten store sten/buske eller skiltning m/ p-vagter.  

Enig bestyrelse er enige om, at der hvor der er behov for ekstra parkering, ses 

der på denne mulighed og andre steder sættes forhindringer op. 

 

4. Kassér  

- Vedr. Probo: Vi er ude af aftalen med dem pga. uoverensstemmelser ift. 

opgaver/indhold i kontrakt. En opsigelse indenfor bindingsperiode kostede 

grundejerforeningen 8000,- hvilket er billigt sluppet, mod en regning på 

30.000,-  

- Carsten A. har fået en regning på udbedring af vandskade ved en kloak, ud 

for en grundejers grund. Betaling ligger ikke ved grundejerforeningen. Claus 

kontakter pågældende grundejer.  

 

5. Legepladser  

Der har været inspektion af alle grundejerforeningens legepladser. Rapporten 

viser fejl og mangler. Disse udbedres hurtigst muligt. Martin Iversen er 

tovholder. 

 

6. Veje  

Pullerter og bomme der trænger til udskiftning, er iværksat. 

 

7. Grønne områder 

- Græsslåningen på de grønne områder er blevet meget bedre hen over 

sommeren.  

- Der er blevet beskåret, indtil videre, 5 træer i området.  

- Ok Nygaard har tilsendt tilbud på anlæggelse af p-pladser, buske som 

forhindringer på grønne områder, samt beplantning på grønne områder på 

Evasminde som eksempel. Martin Ildvad er tovholder. 

- Læbælte på Lassesminde: Oprydning igangsættes snarest.  

- Bentesminde: Træer er blevet for store ifl. grundejer. Martin Ildvad følger op 
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på evt. beskæring. 

 

 
8. Parkering – Carsten P.  

- Se punkt 7 

 
9. Grundsalg – Carsten P.  

- To henvendelser fra to forskellige grundejere på Christiansminde, vedr. 

ønske om opkøb af to forskellige stykker jord på pågældende vej; Flertallet i 

bestyrelsen vedtager, at grundejerforeningen ikke sælger jord til grundejere. 

Dog kan punktet rejses på en generalforsamling.   

Carsten P. underretter de to grundejere på Christiansminde.  

 
10. E-mail – Carsten A.  

Fremadrettet bruges kun one.com mailadresserne til e-mail korrespondance. 

Der har været udfordringer ift. afgående bestyrelsesmedlemmer, der har brugt 

egne mailadresse ift. eksterne aftaler.  

 
11. Evt.  

- Afslutningsfest 2019: Mette sætter datoer i FB-gruppe.  

- Sankt Hans 2020: Vi ønsker et arrangement i 2020. Romalt Bylaug er også 

interesserede i at hjælpe til. 

 

Afbud: Martin Iversen 

 
Næste møde: Den 19/9 2019 kl. 18.00 i Klubhuset (Martin Ildvad) 

 

 

 

 

  

 
 


