Referat af generalforsamling på den Gyldne Hane, tirsdag, den
3.3.20.
1. Valg af dirigent: Jens Christian blev valgt som dirigent og kunne berette, at indkaldelsen var udsendt
rettidigt og vedhæftet den fuldstændige dagsorden og det reviderede regnskab.
Som sædvanligt startede vi med en sang.
Generalforsamlingen havde deltagelse af 34 ejendomme, d.v.s. 31 stemmer og 47 personer. I alt blev
generalforsamlingen repræsenteret med 57,6% af ejendomme. Det er rigtigt flot, så der er stor
interesse for Grundejerforeningen Romerparken.
2. Formandens beretning: Anders bød velkommen til alle, og især nye ”romere”: Julie Rasmussen i nr.
31 og Lise og Benny Erbod, som flytter ind i nr. 30 den 1.6.20.
Formandens beretning vedlagt i sin fulde ordlyd.
Lau roste herefter bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år, bl.a. har der været stor tilfredshed med
udførelsen af fjernevarmerør projektet.
3. Orientering omkring de grønne områder ved Flemming, alias græs og andet ukrudt. Rødbøg bliver
plantet i efteråret 2020. Der er foretaget beskæring af buske og træer.
Det kommende år skal legepladsen sættes i stand, og ny beskæring foretages.
Petanquebanen vil blive renset, og vil forhåbentligt blive godt brugt. Stenmel på stier vil blive påført.
Revisorerne har påtalt, at der er blevet slået græs en enkelt gang hos en grundejer på hjørnet af
Romerparken og Agtrupvej, på “husets regning”. Det er op til den enkelte husejer, at vedligeholde sin
egen matrikel, for egen regning.
4.+5. Regnskab, balance og budget blev gennemgået af kasserer Bengt Burkal (R 38), som bemærkede
at det ser fornuftigt ud. Kaj (R41) bemærkede dog, at der i budgettet for 2020 ikke fremgik forskellen
på budgetterede indtægter kr. 90.482 og budgetterede udgifter kr. 84.700 hvortil kasseren vittigt
bemærkede, at vi kunne købe en kugleramme til ham.
Kontingentet for 2020 er uændret kr. 2000, - årligt, indbetalingskort er udbragt.
Der er indtil videre afsat kr. 5000,- til advokatomkostninger.
Bengt informerede om, at
budgetoverslaget til advokatomkostninger let kan gå hen og blive et større tocifret beløb, dersom den
verserende hegnssag ender med en stævning. Der var dog ingen af de 47 fremmødte, der havde
bemærkninger til dette, hvis det mod forventning skulle komme så vidt.
6. Kaj (R41) har stillet forslag om at opsætte miljøstationer i Romerparken.
Anders har undersøgt, hvad det indebærer med miljøstationer. Der kan være op til 19 husstande om
en enkelt miljøstation. D.v.s., at der skal være 3-4 stationer fordelt i Romerparken, og man kan ikke
bare bruge den station, man synes bedst om, med mindre man samler alle i en stor miljøstation.
Der var en stille og rolig diskussion for og imod, mange vil gerne have miljøstationer, men bare ikke
foran, bagved eller ved siden af deres eget hus! Inden afstemning oplyste Anders om, at i faldt det
blev et ja for miljøstationer, vil det være bestyrelsen, der i samarbejde med renovationsforvaltningen
kommer til at afgøre hvor disse skulle placeres. Renovationsforvaltningen anbefaler som udgangspunkt
miljøstationer for enden af lukkede lommer. Vi har to lukkede lommer i Romerparken som ender på
fællesarealet. Lommen ved (R41) og lommen mellem (R15) og (R17). Øvrige lommer ender på privat
grund, og kan kun bruges hvis disse grundejere vil bruge deres forhave.
Afstemning: 17 stemmer imod og 14 for. Så ikke miljøstationer i denne omgang.

7. Lise (R20) har stillet forslag om at udsende mailkorrespondance bcc, p.g.a. persondataloven, men
trækker sit forslag, da det ikke er et problem.
8. Fællesantenneforeningen. Jørgen (R19), har ikke lyst til at fortsætte i bestyrelsen, hvorfor han
udtræder. Det er ikke længere nødvendigt med en repræsentant i antenneforeningen, hvorfor der ikke
vælges en ny. Er der en fra Romerparken, der gerne vil være med i bestyrelsesarbejdet, kan
vedkommende møde op på den indkaldte generalforsamling i Antenneforeningen og søge valg.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg var Flemming (R56), Bengt (R38) og Anders (R40). Lau
ytrerde, at det er et godt arbejde, der var gjort, og rådede til at de fortsætter.
Der var ikke andre der ønskede at stille op så Flemming, Bengt og Anders blev genvalgt. Bestyrelsen
fik 100% opbakning til den kurs, der er lagt for overholdelse af “tillæg til Deklarationen”.
De 2 suppleanter til bestyrelsen blev genvalgt. Lau (R28) er herefter 2. suppleant og Inge (R07) 1.
suppleant.
10. Hella og Carlo har solgt (R49), og Carlo kan derfor ikke længere fortsætte som revisor. Kaj (R41)
opstillede som revisor i stedet for Carlo og blev valgt. Jan (R22) blev genvalgt.
Bengt takker både Carlo og Jan for godt revisorsamarbejdet.
11) Valg af revisorsuppleant: Svend Moesby blev genvalgt.
12 Evt.: Kolding Kommune har sendt en information omkring petanquebaner, som helhed, i Kolding
Kommune til Jens Chr. (R46).
Lise (R20) foreslår petanquebane- “kampe”, og hun får til opgave at stå for disse arrangementer, og
besvare henvendelsen fra Kolding Kommune. Kaj foreslår, at vi har en fast petanque-dag/aften.
Mødet sluttes af med Go nu nat.

Referat slut Gitte (R29), Sekr.

