
01-03-2023   

Grundejerforeningen Raadalsgaard 1 – Ordinær generalforsamling 2023 

 

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling: 
 

Onsdag den 5. april 2023 kl. 19:00 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 indkommende forslag. (Forslag kan ses på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen). 

5. Fastsættelse af kontingent for 2024 og bestyrelseshonorar 2023. Bestyrelsen indstiller til stigning af kontingent i 

2024 til 1.600.- kr. om året.  

6. Gennemgang af budget for 2023 og godkendelse af budget for 2024 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende er på valg: 

      

− Formand, Nicklas Spindler, på valg for 2 år (modtager genvalg)  Kandidat haves 

− Kasserer Ditte Christiansen stopper, nyvalg for 1 år   OBS Kandidat søges  

− Bestyrelsesmedlem Jørgen Lehmann genopstiller ikke, 2 år   OBS Kandidat søges 

− Bestyrelsesmedlem Per Oddgaard, på valg for 2 år (modtager genvalg) Kandidat haves 

− Bestyrelsessuppleant Bente Jansdal på valg for 1 år (modtager genvalg)  Kandidat haves 

− Revisorsuppleant Knud Østberg på valg for 1 år (modtager genvalg) Kandidat haves 

 

8. 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 formand@raadalsgaard1.dk  

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 og mailadresser til bestyrelsen, info om bådlaug, skel mod vej og ordensregler. 

• 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 Nicklas Spindler, Havrevej 20 
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