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25 stemmeberettigede var mødt op. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning v/ Søren Pedersen 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for år 2009 

6. Budget for år 2009 

7. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

Følgende er på valg:        

Kasserer Jørgen Sørensen  ( modtager genvalg ) 

Bestyrelsesmedlem Torben Lindhardt ( modtager genvalg )   

Bestyrelsessuppleant Knud Østberg  

Revisor Flemming Husted 

Revisor Henrik Jørgensen 

Revisorsuppleant Tony Nielsen 

8. Eventuelt 

 

Ad 1 

Knud Østberg blev valgt som dirigent 

Ad 2 

Søren  kunne til den udsendte beretning under punktet veje  tilføje, at en vej som f.eks .  Havrevej vil koste 

ca. 140.000,- kr. blot for et slidlag. Bestyrelsen vil få et asfaltfirma til at foreslå  en prioritetsrækkefølge af 

vores veje, da vi mener de er mere kvalificeret til det end vi selv er. Bestyrelsen mener nok at Havrevej og 

Kløvervej må være blandt de første der vil komme i betragtning. Det blev i den forbindelse foreslået fra 

forsamlingens side at vente med Havrevej ,idet der i øjeblikket er flere større byggerier i gang. Disse bør 

blive færdige først. ( ikke sådan at forstå at bygherrerne på Havrevej kan være ligeglade med vejen. Det er 

stadig deres pligt at udbedre skader sket i forbindelse med deres byggeri ). 

Ang. vandhullet ved Kornvej 47, har Jyllinge Entreprenørselskab været sat på sagen i et par år uden at der 

er sket noget. Bestyrelsen arbejder på at finde et andet selskab. 

http://www.raadalsgaardi.dk/


Der var enkelte bemærkninger til beretningen: 

Der var utilfredshed  med  retableringen af vores veje i forbindelse med nedgravningen af elkablerne til 

vores vejbelysning. Det skulle især være galt på Kløvervej. Dong forsvarer sig med at deres lag af asfalt ikke 

kan binde på det eksisterende lag. 

Det blev ligeledes foreslået at de grønne ” salt/grus kasser blev fjernet, da vi nu har permanent 

snerydningskontrakt. Bestyrelsen sørger for bortskaffelse af disse. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

Ad 3 

Kassereren kunne oplyse ,at  efter vi er begyndt at indbetale vores kontingent direkte til bankkontoen vil 

vores girokonto blive nedlagt.  På girokontoen betaler vi mere i gebyr for at kontoen end vi får ind i renter, 

altså penge lige ud ad vinduet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Ad 4 

Forslag ang. Lampestedet på Kornvej: Nedstemt med overvældende flertal 

Forslagsstilleren Ejvind Nielsen truede med at ville lægge sag an mod bestyrelsen. Keld Meincke oplyste at 

det skulle være mod generalforsamlingen der skulle lægges sag an, idet det er en 

generalforsamlingsbeslutning, der har givet bestyrelsen mandat til at bestemme lampestedernes placering. 

Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring:  Trukket tilbage 

Bestyrelsen stillede forslaget på baggrund af et forslag fra Jørgen O. Sørensen sidste år, som forsamlingen 

fandt ikke juridisk korrekt.  Da forsamlingen heller ikke mente bestyrelsens forslag var juridisk korrekt 

udformet og i øvrigt var tilfreds med ordlyden i vedtægterne i dag, valgte bestyrelsen at trække sit forslag 

efter opfordring fra forsamlingen. 

Da bestyrelsens forslag blev trukket tilbage, faldt forslaget fra Knud Østberg , idet forslaget var et 

ændringsforslag til bestyrelsens. 

 

Ad 5 

Kontingentet er uændret. 

 

Ad 6 

Budgettet er uændret. 

 



Ad 7 

Jørgen Sørensen genvalgt som kasserer  

Torben Lindhardt genvalgt som bestyrelsesmedlem 

Knud Østberg genvalgt som suppleant 

Flemming Husted genvalgt som revisor 

Henrik Jørgensen genvalgt som revisor 

Tony Nielsen  genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Efter valget oplyste Jørgen Sørensen,  at det med stor sandsynlighed er sidste periode han ønsker at sidde i 

bestyrelsen, idet han føler at det gennem tiderne er blevet sådan,  at fællesskabsfølelsen i foreningen er 

væk. I dag er der for mange der kun tænker på sig selv . Flere og flere har den holdning hvis jeg kan lave 

noget for at gavne mig selv så gør det ikke noget at det er til gene for andre. 

 

Ad 8 

Det blev fra forsamlingens side foreslået at der blev lavet en legeplads på friarealet ud mod Nordmarksvej 

Jørgen oplyste om at strandudvalget har planer om at lave et par stenmoler ud for højen til opfyldning med 

strandsand til glæde for de mange badelystne medlemmer. 

Hermed har strandudvalget lidt at arbejde videre med. 

Hastigheden på vores veje var også et problem der var oppe at vende. Der blev diskuteret forskellige 

former for chikaner. Skildpadder og blomsterkrukker var et par af dem. Nogle beboere på Rådalsgård 

Strandpark mente at hastigheden her især var et problem.  Idet Rådalsgård Strandpark som regel kun 

benyttes af beboerne(det er jo ikke en gennemkørselsvej) , kan dette måske være stof til eftertanke! 

Løse hunde på friarealet er stadig et stort problem for mange. 

Søren takkede for en god og sober tone. 

 

Referent Ulla Sørensen. 

 

 

 

      


