
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rådalsgård I 

afholdt d. 1. april 2015 

 

Der var 14 stemmeberettigede. 

 

Torben Lindhardt blev valgt til dirigent og han konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt. 

Den udsendte beretning gav ikke anledning til spørgsmål. Formanden kunne tilføje, at vi efter 

beretningens offentliggørelse, har fået lavet boreprøver på Rugvej, for at få klarlagt om der ligger 

noget langt nede, som kan være med til at trække vandet, hvis vi vælger at lave faskiner. Dette er 

ikke tilfældet, så vi står altså stadig uden løsning på problemet. 

Det blev foreslået eventuelt at lave græsarmering i midten af vejen. Bestyrelsen arbejder videre med 

dette forslag. 

Det blev også foreslået at kontakte en ingeniørstuderende fra DTU el. Ålborg universitet, til at 

komme med løsningsforslag på vores vandproblemer. Torben Lindhardt har forbindelse hertil. 

I forlængelse af spørgeskemaer udsendt fra kommunen om vandproblemer hos de enkelte 

grundejere, har kommunen inviteret grundejerforeningernes bestyrelser til et møde, hvor forskellige 

muligheder for at afhjælpe problemerne skal drøftes. Søren og Knud ( formand og 

bestyrelsesmedlem ) deltager i dette møde. 

Herefter blev beretningen godkendt. 

 

Regnskabet blev også godkendt, samt budgettet som er uændret i forhold til sidste år. 

 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

Valg til bestyrelsen: 

Søren, Randi og Ulla blev alle genvalgt. Torben Lindhardt er valgt til suppleant. 

Flemming Husted og Keld Meincke blev begge genvalgt og Charly Riis blev valgt som suppleant. 

Herefter ser bestyrelsen således ud: 

Formand: Søren Pedersen, Rådalsgård Strandpark 9 

Kasserer: Jørgen Sørensen, Hvedevej 8 

Sekretær: Ulla Sørensen, Hvedevej 8 

Bestyrelsesmedlem: Randi Flørning, Rådalsgård Strandpark 23 

Bestyrelsesmedlem: Knud Østberg, Havrevej 2 

Bestyrelsessuppleant: Torben Lindhardt, Rådalsvej 13 



Revisor: Flemming Husted, Hvedevej 4 

Revisor: Keld Meincke, Bygvej 5 

Revisorsuppleant: Charly Riis, Bygvej 14 

 

Under punktet eventuelt blev det nævnt, at Rådalsgård Strandpark 26 har indhegnet et stykke af sin 

rabat og dermed gjort sin grund større. Det bør indskærpes, at rabatterne er foreningens og ejerne 

har således ikke råderet over disse. Endvidere skal rabatterne holdes fri for store sten og andet der 

kan hindre, at de bliver brugt som vigeplads når 2 biler skal passere hinanden. Det påhviler dog 

ejerne, at vedligeholde rabatterne. 

 

Angående hastigheden på Rådalsvej blev bestyrelsen, af enkelte medlemmer fra Rådalsvej,  

opfordret til at rette henvendelse til kommunen for at undersøge mulighederne for fartdæmpende 

foranstaltninger, lige som dem der er på Osvej. 

Angående den afholdte fartmåling på Rådalsvej, så mente beboerne mener, at den var misvisende, 

idet måletavlerne har været placeret over for hinanden og derved har virket som en indsnævring. 

bestyrelsen skriver til kommunen ang. dette. 

Friarealsområdet ud mod Nordmarksvej bliver fremover slået en gang om året lige omkring Sankt 

Hans. 

Bestyrelsen arbejder på at få lavet en mailliste.  

 

Referent: Ulla Sørensen 

 


