Generalforsamling – Romerriget d.29.03.2017
1. Valg af dirigent – Brian Jensen, Keltervej 22
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
- Ifølge lokalplanen er Romerriget forpligtiget til at vedligeholde stisystemet
fra BH og ned til Eriksborgvej samt Grauballegudenåvej. Der er aktuelt en
dialog i gang med kommunen if. Til at de omkringliggende matrikler om, at
de overtager vedligeholdelsespligten.
- Opfordring til at beboerne på vores veje sænker farten . Forslag om
skiltning. Forslag om hajtænder. Opfordring til at den nye bestyrelse
arbejder videre med fartbegrænsning.
3. Aflæggelse af regnskab
- Intet at bemærke
4. Vedtagelse af budget fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud
- Ingen aktuelle ændringer. Dog kan der blive tale om en ændring if. til
Midtjysk Haveservice pga. Ændringer i prisen.
- Forslag til ny bestyrelse omkring nedsættelse af kontingent. Dette med
afsæt i det aktuelle indestående på vejfonden og derudover det faktum at
den nuværende belægning kan holde i yderligere 15 år.
- Den nuværende bestyrelse vil ikke stå til ansvar for en nedsættelse af
kontingentet da der er nogle ubekendte faktorer omkring eksempelvis
vedligeholdelsespligt af stisystemet.
5. Fra bestyrelsen
•

Bestyrelsen fremlægger resultatet af undersøgelsen jf. Punkt fra sidste
generalforsamling
-

•

Der er fremsat forslag om en afstemning if. Til om budgettet afspejler de faktiske
udgifter. Herunder ligeledes if. Til kontingentet om, hvorvidt det skal sættes ned.
Der bliver besluttet at bestyrelsen skal undersøge, hvad udgifterne til en ny
vejbelægning vil være nu, hvor Jernaldervej (minus stikvejene ) ikke længere ligger
i Romerriget. Bestyrelsen vil ved næste generalforsamling fremlægge resultaterne
af undersøgelsen.

Bestyrelsen fremlægger resultatet af undersøgelsen vedr. Indhegning af søen
ved de nye udstykninger jf. Forespørgselen fra sidste generalforsamling
underpunktet evt.
- Vi må ikke sætte indhegning om søen

•

Bestyrelsen opfordrer til at der minimum skal være to medlemmer fra
Romervej, 2 fra Keltervej og minimum ét medlem fra Jernaldervej i bestyrelsen.

6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
- Fra Jeanie, Romervej 4
Der er ikke stemt om punktet. Det er drøftet ifm. Tidligere pkt. på dagsordnen.

Vigtigt at vi selv tager ansvar for at sænke farten samt at sige det til dem, so m har for vane at
køre for stærkt.
-

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt suppleanter på valg
Rikke Møller Lytje – Kassér – Opstiller.
Carsten Høegh – Medlem – genopstiller ikke
Simon Drachmann – Medlem – genopstiller ikke
Bruno Tollund – Formand – genopstiller ikke
Majbritt Lemming – Suppleant – genopstiller
Kenneth Findalen – Suppleant – genopstiller

Rikke Lytje, valgt som medlem
Anders Bruun, valgt som medlem
Thomas Hansen, valgt som medlem
Kenneth Findalen, fortsætter som suppleant
Majbritt Lemming, fortsætter som suppleant
Siw Gunthel, valgt som revisor
8. Evt.

