16. marts 2019

Til Grundejerforeningen Rådalsgård l
Forslag til fremsættelse på generalforsamlingen, onsdag den 3. april 2019

Forslagsstillere: Beboerne på Rådalsvej 17, 18, 19, 20 og 23, Louise og Martin Dalsgaard, Gurli og
Bjarne Højrup Nielsen, Anette og Niels Bergløv, Marianne Kristensen og Paw Bloch samt Annie og
Leif Jensen, samt beboerne på Havrevej 4, 7, 8 og 11, Vivi og Niels , Lise og Søren, Marianne og
Jørgen, samt Lis og Per

Forslag 1. Skriftlig information om Grundejerforeningen til samtlige medlemmer en gang om året.
Grundejerforeningens kommunikation foregår primært via Foreningens hjemmeside. Dette er
ganske udmærket, men det kræver, at medlemmerne kender til hjemmesiden. Desværre er der
blandt medlemmerne en udtalt mangel på viden om hjemmesiden og Bestyrelsen har i de senere år
ikke aktivt informeret om hjemmesiden. Om medlemmerne er interesseret i information, deltagelse
i generalforsamling eller andet er op til dem selv, men de skal vide, hvor information findes.
På denne baggrund foreslås det, at Bestyrelsen fremadrettet, en gang om året, sammen med
udbringning af girokort, fremsender/uddeler information om Grundejerforeningen til samtlige
medlemmer i papirform. I informationen henvises der til Grundejerforeningens hjemmeside, hvor
alt materiale er tilgængeligt.

Forslag 2. Trafiksikkerheden i nærområdet
Bestyrelsen pålægges at arbejde for:
a. Forlængelse af fortov/cykelbane på den nordlige side af Rådalsvej frem til krydset
Kløvervej/Rådalsvej. Der er p.t. kun et ”dyre-spor” i den ene side (se venligst kortet næste
side...)
b. Etablering af fortov/cykelbane på den nordlige side af Rådalsvej fra krydset
Rådalsvej/Kornvej til Nordmarksvej. Her er ikke dedikeret nogen baner for ’bløde’
trafikanter og gør færdslen farlig for gående og cyklister (se venligst kortet næste side...)
c. Etablering af fortov fra krydset Rådalsvej/Nordmarksvej til busstoppestedet på
Nordmarksvej samt etablering af fodgængerfelt over Nordmarksvej.
d. En sikker fodgængersti fra krydset Nordmarksvej/Jyllingehøj til stien, som løber parallelt
med Nordmarksvej neden for kirken.

Forslag 3. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Rådalsvejs vestre del mod fjorden (den del af Rådalsvej, som i dag er den nye ’2-minus-1’-vej)
Roskilde Kommune holdes op på de yderligere hastighedsmålinger og hastighedsdæmpende
foranstaltninger, som tidligere er blevet lovet af kommunen.
Forslag 4. Differentieret kontingent til grundejerforeningen
Det årlige kontingent for beboerne på Rådalsvej 5-31 samt 2-26, samt Nordmarksvej 47 fastsættes
med virkning fra regnskabsåret 2020 til 400 kr. (1/3 af normal kontingent).
Kontingentet reguleres fremadrettet med samme procentsats som den øvrige forening reguleres.
Begrundelse: 85% (1.015 kr.) af det nuværende kontingentbeløb af det årlige kontingent på p.t.
1.200 kr. går til udgifter primært som vandafledning, vedligehold af veje samt snerydning uden for
Rådalsvej/Nordmarksvej.

