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Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Romerriget 

ifølge vedtægternes § 14. 

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i klubhuset ved den gamle hal 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

• Siw Høegh – stor ros.  
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

• Grønne områder er overgået til ny lokalplan og vi kan derfor ikke disponere over dem. 
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen 

• Rikke fremlægger, ikke det store at berette, 12 bilag. 

• Regnskab godkendt. 

4. Valg af revisor og revisorsuppleant  

• Siw Høegh er valgt som revisor,  

• Susanne Drachmann er valgt som revisor suppleant. 
5. Sammenlægning af grundejerforeningen med den nye del af Romervej (de ulige numre) 

Grønne arealer er overdraget til de nye områder. Bestyrelsen foreslår, at vi har en fælles 
grundejerforening, for at kunne deltage i disponeringen over disse områder. 
Se vedhæftet bilag med email-korrespondance fra Silkeborg Kommune. 
Bemærk, at generalforsamlingens beslutning på dette punkt kun er vejledende for 
kommunen – Silkeborg Kommune er ikke bundet af vores beslutning. Vi ved på nuværende 
tidspunkt ikke, hvor lang tid der går, før vi har en afklaring. 
A. Skal vi anbefale en sammenlægning af grundejerforeningen med de nye grunde? 
B. Skal vi lave separate vejfonde? 

• Der er enighed om at lægge op til at grundejerforeningen bliver lagt sammen til en stor.  

• To vejfonde skal der laves. 
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag 

• Budgettet er godkendt, bidraget forsætter på 1.400 halvårligt. 
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

• Der er ikke forslag  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: 

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle medlemmer af grundejerforeningen til at tage ansvar og del i 
bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen mener, at det er vigtigt, at der er en løbende udskiftning i 
bestyrelsen, og at alle på skift bidrager.   
Bestyrelsen opfordrer til at der minimum skal være 2 medlemmer fra Romervej, 2 medlemmer fra 
Keltervej, og minimum et medlem fra Jernaldervej i bestyrelsen. 

• Valgte medlemmer af bestyrelsen: 
o Esther Mayland Knudsen  
o Thomas Hansen  
o Monika Greve Gissel  

• Ikke på valg: 
o Morten Worm Due 
o Thomas Thomsen 

• Suppleanter: 
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o Thomas Hamann 
o Klaus Mayland Knudsen  

9. Evt.  

• Støj i grundejerforeningen – kan vi diskutere hvornår støjende adfærd er acceptabelt? 
Det er vigtigt at forstå at grundejerforeningen som sådan ikke kan bestemme den slags 
ting, da vi ikke er en myndighed. Men vi kan snakke om (og skrive ud om) hvad vi kan enes 
om. 

o Generalforsamlingen er enige om at der selvfølgelig skal tages hensyn til naboerne 
og gældende lovgivning overholdes selvfølgelig. Derudover er det – som forening 
svært at gøre noget ved. 

o Der opfordres generelt til samtale mellem naboerne. 


