
Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rådalsgård l 

afholdt onsdag d. 4. april 2018 

Der var 15 stemmeberettigede og 4 fuldmagter. 

Formanden bød velkommen og vi havde en præsentationsrunde. 

Gorm Baum blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

Søren gennemgik årets beretning. Forespørgslen på opsættelse af 4G mast på friarealet, skabte en del debat. Der var 

dog overvejende enighed om at sige nej. 

Bjarne oplyste med hensyn til Rådalsvej, at den bliver lavet til en såkaldt 2 minus 1 vej ligesom vi har det i Bygaden. 

Det blev nævnt at, der på nettet findes en helhedsplan for vejene i Jyllinge, som siger fortov på Rådalsvej, men der er 

ingen plan om fortov, når der laves 2 minus 1 vej. 

Nye medlemmer får ikke altid vores hjemmeside oplyst hos ejendomsmægleren. Vi følger op på det. 

Vi prøver også, så vidt muligt, at lade et velkomstbrev til nye medlemmer følge med opkrævningen af kontingentet. 

Jørgen gennemgik regnskabet og budgettet og oplyste, at underboringen på Bygvej ikke var udført endnu, da vi 

mangler endelig accept fra kommunen. Næste gang vi rykker for accept, påtænker vi, at gå direkte til borgmesteren. 

Regnskab og budget blev herefter godkendt. 

Forslag om indkøb af badebrostige blev, under forudsætning af, at alle nødvendige tilladelser og forsikringer er i 

orden, vedtaget med 14 stemmer for og 3 imod. Forslagsstiller indhenter de nødvendige tilladelser og undersøger 

det forsikringsmæssige. 

Valg til bestyrelse: 

Kasserer Jørgen Sørensen genvalgt 

Bestyrelsesmedlem Knud Østberg genvalgt 

Bestyrelsessuppleant Elisabeth Heimbürger genvalgt 

Revisorer Flemming Husted og Keld Meincke genvalgt. 

Vi kører stadig uden revisorsuppleant, da ingen ønskede, at stille op. 

Under eventuelt blev der gjort opmærksom på, at Rådalsgård Strandpark 28 har inddraget ca 1,5 m af 

rabatten/vejen til sin ejendom. Han skal pr. brev gøres opmæksom på, at forholdene skal bringes i orden. 

Det blev foreslået, at lave opslag på Jyllinge løst og fast, når der indkaldes til generalforsamling næste gang. 

Maillisten er ikke kommet i hus, da tilbudsgiveren er sprunget fra. 

Der blev opfordret til at hente Trygfondens app vedrørende nabohjælp. 

Kan der eventuelt komme et kort over foreningens grønne område på hjemmesiden? Bestyrelsen undersøger 

muligheden herfor. 
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