
10-03-2022   

I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Raadalsgaard 1 

Onsdag den 6. april 2022 kl. 19:00, afholdes på Restaurant Bondestuen, Bygaden 51, 4040 Jyllinge. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse i henhold til udsendt regnskab 
4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Forslag kan ses på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen. 

a. Bestyrelsen indstiller til vedtægtsændring af §7 stk. 6 ang. adgang til foreningens netbank 
5. Behandling af indkommende forslag. (Forslag kan ses på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen). 
6. Fastsættelse af kontingent for 2023 og bestyrelseshonorar 2022 
7. Gennemgang af budget for 2022 og godkendelse af budget for 2023 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende er på valg: 
     -Formand Jesper Næsby går af, ny formand på valg for 1 år.   Nicklas Spindler opstiller 
     -Kasserer Camilla Talchow på valg for 2 år (modtager ikke genvalg)  Ditte Møllegaard opstiller 
     -Bestyrelsesmedlem Nicklas Spindler på valg for 2 år (stiller op til formand)  Kandidat søges 
     -Bestyrelsessuppleant Bente Jansdal på valg for 1 år (modtager genvalg)  Kandidat haves 
     -Revisor Charly Riis, på valg for 2 år 
     -Revisorsuppleant Per Jansdal på valg for 1 år (modtager genvalg)  Kandidat haves 

9. Eventuelt 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før 
generalforsamlingen, så forslagene kan lægges på hjemmesiden senest 8 dage før. Forslag fremsendes til Nicklas 
Spindler på bestyrelsesmedlem.r1gf@gmail.com  

Der kan kun afgives 1 stemme pr. parcel. Én person kan kun repræsentere 2 parceller. (Sin egen parcel, samt én 
parcel ved fuldmagt fra denne). Lejere har ikke stemmeret. 

Der henvises i øvrigt til Grundejerforeningens hjemmeside http://raadalsgaard1.dk/ hvor medlemmerne kan finde 
følgende: 

• Altid: Foreningens vedtægter, mailadresser til bestyrelsen. 

• 3 uger før generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamlingen, formandens beretning, regnskab, budget 
og forslag til vedtægtsændringer. 

• 8 dage før generalforsamling: Indkomne forslag. 

Tilmelding til generalforsamlingen ikke nødvendigt. Der vil blive serveret drikkelse ved generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne 

Formand Jesper Næsby, Rådalsgård Strandpark 26  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Søges: Person til græsslåning ved gyngerne. 
I en årrække har Jan på meget udmærket måde slået græsset ved gyngerne, rundt om bænkesættene, samt 
trekanten af gangstier langs hegnet ind til det Skotske Højlandskvæg og skråt ind over arealet. Græsset er blevet 
slået 10-12 gange om året. 
Jan ønsker ikke at fortsætte og vi søger derfor en anden der har lyst til at klare opgaven med sin havetraktor. Hidtil 

har betalingen været 4.000 kr for en sæson, men vi er indstillet på en forhøjelse af beløbet. Hvis der er en, eller man 

kender en, som vil påtage sig opgaven, da kontakt Formanden på formand.r1gf@gmail.com eller til 

generalforsamlingen. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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