www.romerparken.dk

marts 2018

Generalforsamling
i Beboer og- Grundejerforeningen ROMERPARKEN afholdes

tirsdag, den 27. marts 2018 kl. 19:30
på restaurant Den Gyldne Hane, ved Geografisk Have, med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Orientering omkring grønne arealer ved ansvarlig Flemming Degn (R56).
Lau (R28) spørger: Skal deklarationen forsat overholdes, dvs. at der ikke må foretages
bygningsmæssige ændringer uden forudgående forespørgsel og godkendelse? - eller må man godt
fx opføre et skur, der når op over muren ind mod naboen, som vist på vedhæftede 3 billeder?
5. Klage over EURO palle hegn på Romerparken 34. Vi orienterer generalforsamlingen om, hvordan
bestyrelsen har håndteret situationen og om Kolding Kommunes svar. Generalforsamlingen vil
blive bedt om at beslutte hvad der fremadrettet skal foretages.
6. Orientering omkring, hvem der har vedligeholdelsespligten af regnvandsbrønde og stikledninger i
Romerparken. Kort over Blue Koldings ledninger i Romerparken vedhæftet.
7. Vi har modtaget henvendelse fra Rune Høj-Jensen, Mariesmindevej 22, omkring opsætning af en
hjertestarter ved børnehaven Marieskjær. Vi vil orientere omkring hvad det vil indebære, og hvem
der fra Romerparken har deltaget i et informationsmøde. Der vil blive afstemning om, hvorvidt
Romerparken skal deltage i dette projekt eller ej.
8. Regnskab ved kasserer Bengt Burkal (R38)
9. Fastlæggelse af kontingent for år 2018. Heri indgår hensættelse til snefald, manglende interesse og
arbejdskraft på Grøn Romerdag, hjertestarter, kloakledninger, regnvandsbrønde mm.
10. På flere opfordringer stiller bestyrelsen igen forslag om at ændre vore vedtægter. En gruppe
bestående af Mette Høj Davidsen, som er ejer af 3 huse i Romerparken, nr. 15, 32 og 45, samt Kaj,
Henrik og Lau, ejere af nr. 41, 16 og 28, stiller et andet forslag. En tredje gruppe, bestående af Lene
og Stig, Hella og Carlo og Ingeborg, ejere af nr. 54, 49 og 60 bakker i princippet op om bestyrelsens
forslag. Dog har gruppen en anden formulering/tilføjelse til § 6, 10 og 17. Alle 3 forslag er
vedhæftet. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes der umiddelbart efter den
ordinære generalforsamling ekstraordinær generalforsamling. Der vil være plads til en konstruktiv
debat inden afstemningen.
11. Fællesantenneforeningen for MARIESMINDE-Området. Der vil blive mulighed for at komme med
forslag til Romerparkens bestyrelsesmedlem/repræsentant Jørgen Steiner (R19). Tekniske
spørgsmål frabedes.
12. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Anders
(R40)
Bengt
(R38)
Flemming
(R56)
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – 1. Suppleant er Gunver (R42) og 2.
Suppleant Inge (R07). Suppleanterne afgår skiftevis. Ved genvalg vil første og
anden suppleant bytte plads jf. vedtægterne.
13. Valg af 2 revisorer.
14. Valg af revisorsuppleant.
15. Evt. Ekstraordinær generalforsamling.
16. Eventuelt.
VI HÅBER PÅ ET MEGET STORT FREMMØDE.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Tilmeldingskupon.
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 18. marts 2018, enten pr mail til: Gitte R29 gittebechrosen@hotmail.com med oplysninger om hus nr. og antal personer, eller aflevere
kuponen i postkassen (R40).

Tilmelding bedes foretaget senest den 18. marts 2018.
Tilmelding til generalforsamling:
Hus nr.:_______ tilmelder herved ________ person(er) til generalforsamlingen tirsdag, den 27. marts 2018.

Underskrift

Kupon bedes afleveret hos Anders, Romerparken 40 – eller sendes pr. mail til sekretær gittebechrosen@hotmail.com
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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