www.romerparken.dk

Marts 2017

Generalforsamling
i Grundejer – og beboerforeningen ROMERPARKEN afholdes
tirsdag, den 21.marts 2017 kl. 19:30
på restaurant Den Gyldne Hane, Geografisk Have, med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning. – Formandens beretningen, vil indeholde en orientering omkring
nabostridigheder. Da enkelte grundejere har udtrykt ønske om konklusionen på
uoverensstemmelserne, vil beretningen indeholde denne.
3. Regnskab ved kasserer Bengt Burkal (R38).
4. Fastlæggelse af kontingent for år 2017.
5. Dan (R04) har meddelt bestyrelsen at vor Deklaration af 17. november 1971 er forældet.
Formanden vil orientere om, hvordan Deklarationen kan ændres og hvad der evt. ønskes
ændret. Dan (R04) påpeger: §3. stk. 1. Parkeringsforhold. §6. stk. 2. Grundens benyttelse
og beplantning. Og §9. stk.2. Antenneanlæg. Bestyrelsen har forslag til ændringer af §8.
6. Der er stillet forslag om, at ændre vore vedtægter fra ca. 1980. Det udarbejdede forslag er
vedhæftet denne e-mail, eller omdelt sammen med indkaldelsen i Romerparken 09, 12,
20, 21 og 31. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes der umiddelbart
efter den ordinære generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling. Hvis der er flertal
for at bevare 2 stemmer pr. ejendom, kan der stemmes separat om dette ene punkt,
ellers er det forslaget i sin helhed der stemmes om.
7. Idet Kolding Kommune, iflg. Gunhild (R17), mener at parkering og børns leg i
Romerparkens lukkede lommer er en politisag, har hun spurgt til reglerne for parkering og
små børns leg i de lukkede lommer. Vi vil orientere om Kolding Kommunes svar, og spørge
generalforsamlingen om, hvorvidt Romerparken ønskes skiltet og indrettes som opholds
og legeområde? Bestyrelse er klart af den opfattelse, at vi intet skal foretage os.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Eigil (R53) og Gitte (R29) begge er villige til
genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Knud (R50) er efter eget ønske udtrådt af
bestyrelsen. 1. Suppleant Flemming Degn (R56) har overtaget Knuds plads som ansvarlig
for grønne områder. 2. Suppleant er Gunver (R42)
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af en revisorsuppleant
12. Eventuelt.
Evt. Ekstraordinær generalforsamling
Vi håber på et stort fremmøde.

Efter generalforsamlingen er grundejerforeningen vært ved en bid brød. Hvis du ønsker at deltage, bedes du af hensyn til bestilling af mad og drikkevarer
tilmelde dig senest den 14. marts 2017, enten pr. mail til: Anders Hesselbjerg Eskildsen hesselbjerg@mail.tele.dk med oplysninger om husnummer og antal
personer, eller aflevere kuponen i postkassen R40.
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TILMELDINGSKUPON

Tilmelding bedes foretaget senest den 14. marts 2017.
Tilmelding til generalforsamling:
Hus nr.:_______ tilmelder herved ________ person(er) til generalforsamlingen tirsdag, den 21. marts 2016.

Underskrift
Kupon bedes afleveret i Romerparken 40 – eller sendt pr. mail til hesselbjerg@mail.tele.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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