
Referat af ordinær generalforsamling i Grf. Rådalsgård I afholdt d. 27. april 2011. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar 

6. Budget år 2012 

7. Valg til bestyrelsen 

8. Evt. 

 

 

Fremmødte: 20 stemmeberettigede og 2  fuldmagter. 

 

Ad 1: Knud Østberg blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

 

Ad 2: Formanden bad (som noget nyt i år)forsamlingen om at præsentere sig.Herefter fortalte han 

om meget store udgifter til snerydning, hvilket skyldes den meget hårde  vinter både i starten af 

året og ligeledes i slutningen af året.Der var dog stor ros og tilfredshed med snerydningen fra 

forsamlingen,så vi fortsætter med samme udbyder. 

Vi har fået et tilbud på asfaltering af hele Rådalsgård Strandpark på ca. 250.000,-kr. 

Det har vi ikke råd til i øjeblikket.Vi prøver at få et tilbud på den 1. halvdel af vejen som må siges at 

være den værste. 

 

Dialog affødt af den udsendte beretning: 

 

Vand,vand og atter vand.Dialogen med den gamle Gundsø Kommune skal tages op igen med 

Roskilde Kommune med henblik på afledning i brønden på Råmosevej. Ligeledes skal der skabes 

dialog mellem Kornvej 46, Kornvej 47, Bygvej 1 og foreningen med henblik på en fælles løsning af 

vandproblemerne på Kornvej, der i høj grad skyldes de store flisebelagte indkørsler. 

 

Vejen bør hæves på stikvejen ned til friarealet,så det er muligt at gå tørskoet til fjorden.Der er 

etableret stenfaskiner for at afhjælpe problemet.Disse er formentlig stoppet til og kan ikke renses 

op. 

 

Den store sten på parkeringspladsen skal tilbage på plads i hullet så det ikke er muligt at køre 

igennem med bil.Samtidig blev bestyrelsen opfordret til at beskære beplantningen på 

parkeringspladsen,da den er vokset kraftigt de seneste år. I den forbindelse blev det foreslået at 



lave en fælles arbejdsdag 1 – 2 gange om året på friarealet. Dette er en ide bestyrelsen arbejder 

videre med og nævner for de 2 andre foreninger der er med om arealet. 

Det blev påpeget af flere fra forsamlingen, at det er et problem med anhænger og bil parkeret 

permanent i rabatten på Kornvej 31.Den øvrige trafik er nødt til at trække ud i rabatten,hvilket 

bevirker store huller i vejen når tunge køretøjer skal passere. 

 

Matrikelkort over foreningen blev efterlyst.Det udsendes sammen med referatet. 

 

Sankt Hans: 

 

Der vil være åbent for aflevering af brændbart grenaffald til årets bål d. 18-19 juni ml. Kl. 11 og 

15. 

 

Sankt Hans aften vil der være mulighed for at lave snobrød fra kl. 20.30. Kl. 20.50 vil der være 

fakler til de første 50 børn ifølge med voksne.Bålet tændes kl. 21.00.Der vil være mulighed for 

køb af øl og vand. 

 

Ad 3: Regnskabet blev gennemgået.Der var ingen bemærkninger. 

 

Ad. 4: Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. 5: Kontingent og honorar fortsætter uændret. 

 

Ad 6: Budgettet er uændret. 

 

Ad 7: Torben Lindhardt trak sig fra bestyrelsen i utide,da han har solgt sit hus og fraflytter 

foreningen. Istedet blev Torben Jensen valgt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt. Som 

ny revisorsuppleant blev Tony Nielsen valgt. 

 

Den samlede bestyrelse ser herefter 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 Jensen, Bygvej 13 

Bestyrelsessuppleant:Knud Østberg, Havrevej 4 

Revisor:Henrik Jørgensen, Bygvej 7 

Revisor:Flemming Husted, Hvedevej 4 

Revisorsuppleant:Tony Nielsen, Havrevej 8 

 



Ad 8: Det blev nævnt at flere affaldsbeholdere er revnet. Det skyldes muligvis at trykket, hvormed 

de tømmes, er sat op.Dette sat sammen med den hårde frost kan måske have skylden.Problemet 

vendes med kommunen. 

Bestyrelsen opfordredes til at få lappet de store huller der er i vejene flere steder i foreningen. 

Dette er en kostbar( men nødvendig) affære. Bestyrelsen håber på konstruktive forslag til 

kontingentstigning fra forsamlingen til næste år, da de seneste års lange og hårde vintre har tæret 

godt i kassebeholdningen og ikke mindst i vejenes tilstand. 

 

 

 

Referent: Ulla Sørensen. 

 

 


