Onsdag d.30.03.16
Generalforsamling i grundejerforeningen Romerriget
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
- Bruno gennemgår de ting som bestyrelsen har arbejdet med i år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen
- Jacob gennemgår regnskabsåret 2015/16
4. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. Indskud
-

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der hensættes penge til en diverse konto der
skal dække sommerfest, snerydning m.m.

-

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at opføre en ny legeplads for enden af Keltervej ved
eksisterende legeplads. Pris ca.80.000,00kr

-

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

Der stemmes for budgettet if. Til snerydning og diverse.
Der stemmes for, at grundejerforeningen skal afholde en områdefest
Der stemmes imod at grundejerforeningen financierer områdefesten, hvilket betyder at det
fremadrettet er brugerbetalt.
Siw tager ansvar for, at lave en begivenhed på facebook, if. Til den kommende områdefest
Det blev aftalt at områdefesten ikke ligger parallelt med arrangementer i Grauballe såsom
eksempelvis byfesten.
Afstemning vedr. Etablering af legeplads:
Der stemmes imod at der skal hensættes 80.000,00kr til en legeplads
13 stemmer ja
13 stemmer nej
Der vedtages et nej, men derimod besluttes det, at undersøge muligheder for placering, når
Romervej nr.52 overdrages til grundejerforeningen. Derudover undersøges forskellige
løsninger for en legeplads, herunder priseksempler, hvorfor dette bringes til afstemning på et
senere tidspunkt.

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 blive besluttet at
bestyrelsen skal undersøge, hvad udgifterne til en ny vejbelægning vil være nu hvor
Jernaldervej (minus stikvejene) ikke længere ligger under Romerriget. Bestyrelsen vil ved
næste generalforsamling fremlægger resultaterne af undersøgelsen. Herefter skal der tages
stilling til om kontingent er passende eller om det skal justeres.
Anne Nørgaard og Thomas Hansen har tilbudt hjælpe med, at indhente tilbud. Bestyrelsen
vender tilbage med, hvad der konkret skal indhentes priser på.
Valg til bestyrelsen:
Morten Worm Due bliver valgt ind i bestyrelsen
Anners Bollerup bliver genvalgt
Evt.
Det undersøges om mulighederne for, at indhegne søen ved de nye udstykninger.

