Referat af ordinær generalforsamling i Grf. Rådalsgård I
afholdt d. 5. april 2017

Formanden bød velkommen, og efter en præsentationsrunde, blev Gorm Baum valgt til dirigent.
Gorm konstaterede generalforsamlingen lovlig indkaldt ifølge vedtægterne, og vi var 17
stemmeberettigede. Formanden gennemgik beretningen, som gav anledning til følgende tilføjelse:
Bjarne Højrup Nielsen har som opfølgning på den fartmåling, der blev foretaget i sommeren 2016 på
Rådalsvejs nedre del, kontaktet Roskilde kommune og fået tilsendt resultatet af målingen. Målingen
viser, at der køres så stærkt på strækningen, at kommunen nu overvejer, at indføre en permanent
hastighedsbegrænsning på 40 km/t på strækningen, samtidig med at vejen ændres til en såkaldt 2
minus 1-vej. Indstillingen kræver politiets tilladelse, hvilket kommunen i så fald indhenter. Bjarne
følger sagen til dørs.

Vi slås stadig med pileurt på friarealet og må nok erkende, at den er umulig at udrydde. Vi forsøger,
at holde den nede, så godt vi kan.
Der var ingen øvrige bemærkninger til beretningen.

Regnskab og budget blev gennemgået af kassereren og gav ikke anledning til nogen spørgsmål,
hvorfor regnskabet blev godkendt enstemmigt.

Forslaget ang. hajtænder på vores veje blev godkendt enstemmigt. Da kommunen er vejmyndighed,
er det dem der skal give den endelige tilladelse, inden arbejdet kan sættes i værk.

På valg til bestyrelsen var:
Formand: Søren Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Randi Flørning
Sekretær: Ulla Sørensen
Alle blev genvalgt.
Bestyrelsessuppleant: Elisabet Heimbürger blev genvalgt.
Revisorer Keld Meincke og Flemming Husted blev ligeledes genvalgt.
Revisorsuppleant Charly Riis var ikke til stede og havde ikke givet tilsagn om genvalg. Det lykkedes
ikke, at vælge en ny revisorsuppleant, så forsamlingen gav tilsagn til, at køre uden revisorsuppleant.
Den samlede bestyrelse ser herefter således ud:

Formand: Søren Pedersen

Kasserer: Jørgen Sørensen
Sekretær: Ulla Sørensen
Bestyrelsesmedlem: Randi Flørning
Bestyrelsesmedlem: Knud Østberg
Bestyrelsessuppleant: Elisabet Heimbürger
Revisor: Keld Meincke
Revisor: Flemming Husted
Revisorsuppleant: Ingen

Under punktet eventuelt blev det nævnt, at bump på Havrevej var ønsket. For evt. at kunne arbejde
videre med ønsket, kræves det, at det bliver stillet som forslag til næste års generalforsamling.
Det blev foreslået, at skrive generalforsamlingsdatoen på indbetalingskortene. Vi ser om det kan
lade sig gøre.
Vedtægterne bør tilrettes, således at der ikke står Gundsø kommune, men Roskilde kommune.

Referent: Ulla Sørensen

