
Referat af ordinær generalforsamling i Grf. Rådalsgård I afholdt d. 29. marts 2007.  

 

 

Der var 23 stemmeberettigede mødt op. 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Torben Lindhardt blev valgt som dirigent. 

 

2. Formandens beretning. 

 

Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, og Søren gennemgik den hurtigt. Der 

var et par bemærkninger til beretningen. Bestyrelsen opfordredes til at forlange, at DONG tromler 

alle rabatter som et led i deres retablering. Søren ( formanden) vil kontakte Dong. Jørgen oplyste, at 

Dong har billeder af alle indkørsler, rabatter, brønde o.s.v. som de så ud, før de gik i gang. DONG 

har lovet at alt er leveret i samme stand, når de er færdige. Bestyrelsen opfordredes til, at lave 

vejsyn med DONG, når arbejdet er afsluttet. 

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab. 

 

Jørgen ( kasserer ) gennemgik regnskabet.  

Flemming Husted (revisor) kom med en rettelse til regnskabsopstillingen (se vedlagte bilag) 

vedrørende aktiver og passiver. Der var dog ingen ændringer til aktiverne på 198.770,04 kr. 

 

Der var delte meninger, om der skal nævnes adresser på dem, der skylder ( tidligere vedtaget på en 

generalforsamling ). Vi foretog ny afstemning. 15 stemte for at bibeholde adresseoplysning i 

regnskabet, mens 4 stemte imod. Fremover vil der altså stadig stå adresse på dem, der skylder. 

 

4. Indkomne forslag. 

 

Jørgen O. Sørensen kom med en rettelse til sit indsendte forslag, der gik på, at medlemmerne af 

foreningen skal være myndige samt at lejere ikke har stemmeret.  

 

 

Generalforsamlingen fandt ikke det fremsendte forslag juridisk korrekt. Bestyrelsen opfordredes til, 

at udarbejde forslaget til at være juridisk korrekt før ændring af vedtægterne ( en  del af 

generalforsamlingen mente, at vedtægterne var fyldestgørende nok som de er i dag. ). 

 

5. Fastsættelse af kontingent og budget 2007/2008. 

 

21 stemte for uændret budget og kontingent. 2 stemte imod. Kontingentet til foreningen er 

stadigvæk 900,- kr.  Girokort er vedlagt dette referat og bedes indbetalt senest pr. 1.juli 2007.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Formand Søren Pedersen blev genvalgt. 

Sekretær Ulla Sørensen blev genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem for 1 år blev Torben Lindhardt 

Bestyrelsesmedlem for 2 år blev Kinne Basset. 

Bestyrelsessuppleant blev Knud Østberg 

Revisor Flemming Husted blev genvalgt 



Revisor blev Henrik Jørgensen 

Revisor suppleant blev Tony Nielsen 

Herefter ser bestyrelsen således ud: 

 

Formand: Søren Pedersen, Rådalsgård Strandpark 9 

Kasserer: Jørgen Sørensen, Hvedevej 8 

Sekretær: Ulla Sørensen, Hvedevej 8 

Bestyrelsesmedlem: Kinne Basset, Kornvej 12 

Bestyrelsesmedlem: Torben Lindhardt, Bygvej 10 

Bestyrelsessuppleant: Knud Østberg, Havrevej 2 

Revisor: Flemming Husted, Hvedevej 4 

Revisor: Henrik Jørgensen, Bygvej 7 

Revisorsuppleant: Tony Nielsen, Havrevej 8 

 

7. Evt.  

 

Bestyrelsen blev bedt om at åbne forumsiden igen, samt at komme med løbende orientering om 

igangværende projekter via hjemmesiden. 

 

Bestyrelsen skal udarbejde en prioritetsplan for vores veje. Den dårligste vej prioriteres som nr. 1, 

den næst dårligste prioriteres som nr. 2 o.s.v. Som tillæg til planen kan der evt. oplyses tilbudspris 

på reparation af vejene. Bestyrelsens prioritetsrækkefølge kan ikke ændres, medmindre der sker 

væsentlige skader, som gør, at en anden vej kommer i dårligere forfatning. Oplysningerne vil blive 

lagt på hjemmesiden, så snart planen er udarbejdet. 

 

Knud Østberg takkede for en god fordeling af vores nye lamper. 

 

Jørgen oplyste, at det i år er Bodshøjgård der står for Sankt Hans arrangementet. Der vil i lighed 

med de tidligere år, være åbent for aflevering af brændbart affald den sidste weekend før Sankt 

Hans fra kl. 9 -16. ( se nærmere på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.) 

 

Sidst men ikke mindst var der rosende ord til bestyrelsens arbejde efterfulgt af klapsalver. ( Det 

varmede dejligt ) 

 

Søren takkede for god ro og orden. 

 

 

 

Referent: Ulla Sørensen, sekretær. 

  

 

 

 


