
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rådalsgård I 

onsdag d. 6. april 2016 

 

Der var 17 stemmeberettigede .  

 

Gorm Baum blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt. 

Formanden gennemgik beretningen, som også kan læses på hjemmesiden. Som ekstra indput til 

beretningen oplyste formanden, at Kløvervej nr. 31 - 37 og Kornvej nr. 12 – 22 samt stikvejen til 

friarealet får ny asfalt. I den forbindelse blev det oplyst fra en i forsamlingen, at der forventes 3 nye 

byggerier på Kornvej i løbet af meget kort tid. Ordren er afgivet til asfaltfirmaet og kan ikke trækkes 

tilbage. 

Der er stadig ikke fundet en løsning på vandproblemet på Rugvej. Boreprøver har vist, at der er 

moræneler meget langt ned, hvorfor det er nyttelyst, at lave faskiner, da disse ikke kan trække 

noget. Det blev foreslået, at lave nye boreprøver et andet sted, da underlaget ikke nødvendigvis er 

det samme. Da sådan en prøve koster 20.000 kr., er det ikke umiddelbart en løsning , vi vil benytte 

os af. 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt enstemmigt. Vi diskuterede, om 

vi skulle benytte os af et inkassofirma eller en advokat, når det gentagne gange er de samme som 

ikke betaler kontingent. Vi endte op med at lade en advokat skrive rykkerbrevene. 

Til det indkomne forslag, blev der stillet et ændringsforslag, om at indkalde til generalforsamling via 

mailingliste. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

Budgettet blev enstemmigt godkendt og kontingentet fortsætter således uændret til næste år. 

 

Kasserer Jørgen Sørensen og bestyrelsesmedlem Knud Østberg blev begge genvalgt. Elisabet 

Heimburger, Rådalsgård Strandpark 16, blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

Revisor Flemming Husted, revisor Keld Meincke og revisorsuppleant Charly Riis blev alle genvalgt. 

 

Under punktet eventuelt: Tænk over, hvad du fyrer med i brændeovnen. 

Det blev foreslået, at man kunne lave faste oprydningsdage på friarealet. F.eks. første lørdag i april 

og sidste lørdag i oktober. Det er samtidig med at jolle broen sættes i vandet og tages op. 

Joan køber urtepotte til cigaretskod, som kommer til at stå ved vores bænk på højen. 

Jordbunken, som er læsset af på parkeringspladsen ved friarealet, forventer vi bliver fjernet snarest. 

 

Referent: Ulla Sørensen 

 


