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Referat bestyrelsesmøde 11/2 2021 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 

3. Nyt fra formanden  
- Henvendelse vedr. kælkebakken; Grundejere ønsker halmballer op foran træer. 
Dette vil blive kigget på inden næste vintersæson. - Henvendelse vedr. snerydning; 
Det er bestilt og skulle gerne ske i morgen den 12/2 2021.  
- Henvendelse til Lou og Partner vedr. mulighed for afholdelse af kommende 
generalforsamling; Under corona er det normale regelsæt for generalforsamling 
umiddelbart til side sat. Bestyrelsen vil afholde en generalforsamling indeværende år 
i form af fysik fremmøde.  
 

4. Kassere 
- Vejbudgettet er overskredet for nuværende pga. uventet lang vinterperiode. Vi skal 
overveje at finde en entreprenør kun til vinterservice.  
- Årsopgørelse for 2020 har dog givet et overskud på 344532 kr. 
- Der er budgetteret med 100000 kr. til legepladser, hvilket der ikke er brug for i 
2021. Der kan derfor føres noget af overskuddet penge over til snerydning.  

5. Grønne 
- En masse træer er blevet beskåret og nogle er fældet. Det fældet træ må hentes af 
interesserede grundejere, hvilket er blevet taget godt imod. 
- Per Arlyng og Martin Ildvad arbejder sammen om de grønne. Martin Ildvad sørger 
for en ”oplæring” og opdatering på området.  
- Vi afventer tilbud og oplæg fra HedeDanmark på ”vildmarks lunde” på de grønne 
områder. 

6. Veje 
- Veje overgår til Carsten P. 

7. Legepladser 
- Skraldespande til legepladser og madpakkehuse er bestilt samt tømning her af. 
- Sommer 2021 skal der laves en ny legeplads inspektion. Ellers udelukkende 
vedligehold i 2021.  
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8. Sekretær status 
- Mette + familie har solgt deres hus og fraflytter Romalt pr. 1/7 2021. Med mindre 
bestyrelsen bliver fuldtallig til kommende generalforsamling, fortsætter Mette i 
bestyrelsen indtil fraflytning. 

9. Corona – Hvad gør vi? 
- Se under punkt 10. 

10. Bestyrelses status + generalforsamling 
- Vi afventer statsministerens udmelding vedr. forsamlingsforbud. Andre overvejelser 
kan være nødvendige evt. afholdelses af en online generalforsamling. Muligheder 
skal undersøges nærmere. 

Opgaver. 
- Hvordan får vi gjort bestyrelsesarbejdet mere attraktivt, så bestyrelsen kan blive 
fuldtalligt og evt. udskiftet?  
- Martin Iversen og Carsten P. laver et oplæg til lokale facebook grupper.  

11. Evt. 
- Næste ordinære bestyrelsesmøde er den 11/3 2021 – evt. via online igen, alt 
afhængig af forsamlingsforbudet. Carsten P. indkalder så til dette. 
 

 
 

 
  

 
 


