
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 

Grundejerforeningen Rådalsgaard 1 

Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00. Afholdes på Bondestuen, Bygaden 51 D, 4040 Jyllinge 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse i henhold til udsendt regnskab 

4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. (Forslag skal værre udsendt til medlemmerne 

senest 3 uger før generalforsamlingen). 

5. Behandling af indkommende forslag.  

6. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar 

7. Gennemgang og godkendelse af budget 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

         Følgende er på valg: 

         Kasserer Camilla Talchow (modtager genvalg) 

         Bestyrelsesmedlem Søren Pedersen (modtager ikke genvalg) 

         Suppleant Elisabeth Heimburger (modtager genvalg) 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

                       Følgende er på valg: 

                       Revisor Lars Fredsted (modtager ikke genvalg) 

                       Revisorsuppleant Charly Riis (modtager genvalg) 

10.   Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne den 3. marts 2020. 

Formand Knud Østberg, Havrevej 2.  

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 

14 dage før generalforsamlingen, så forslagene kan lægges på hjemmesiden senest 8 dage før. 

Der kan kun afgives 1 stemme pr. parcel. Én person kan kun repræsentere 2 parceller. (Sin egen 

parcel, samt én parcel ved fuldmagt fra denne.) 

Der henvises i øvrigt til Grundejerforeningens hjemmeside http:/raadalsgaard1.dk  

hvor medlemmerne kan finde følgende: 

• Altid: Foreningens vedtægter, Mailadresser til bestyrelsen. 

• 3 uger før generalforsamlingen: Indkaldelse til ordinær generalforsamling, Forslag til 

vedtægtsændringer. 

 

 

På den anden side af papiret – Velkomst til nye grundejere i Grundejerforeningen Rådalsgaard 1. 

 

http://rådalsgaard1.dk/


Velkomst til nye grundejere i Grundejerforeningen Rådalsgaard 1. 

Grundejerforeningen har 188 medlemmer. Der sker en løbende udskiftning af beboer i foreningen. 

I de senere år er kommet nye ejere på ca. 8 – 12 parceller om året. 

Bestyrelsen vil gerne byde alle de nye grundejer velkommen og opfordre til deltagelse i den årlige 

generalforsamling. 

Foreningen har en hjemmeside www.Raadalsgaard1.dk , som bruges til al information om 
foreningen. 

Vi arbejder på at forbedre hjemmesiden, men for nuværende kan I bl.a. finde: 

 Bestyrelsen 

 Vedtægter 

 Regnskab og budget 

 Generalforsamlingsreferater 

 Kort over fællesarealet 

 Historie om grundejerforeningen 

 

Praktisk information om grundejerforeningen: 

I bliver automatisk medlem af grundejerforeningen ved indflytning. Der afholdes generalforsamling 

hvert år den første onsdag i april.  

Kontingent opkræves på girokort, vi anbefaler man tilmelder betaling til PBS. Medlemskab er 

obligatorisk i henhold til lokalplan og tinglysninger på grunden. 

En del af kontingentet til grundejerforeningen dækker snerydning og vedligeholdelse af vores private 

veje.  

Fællesareal: 

Grundejerforeningen ejer til et stort fællesareal, ved den private bådhavn for enden af Rådalsvej. 

På området findes blandt andet en jollebro, gynger, flere bænkesæt til fri afbenyttelse og en lille 

strand med sand. 

 

Bestyrelsen hører gerne ris og ros. Udvikling kræver dialog. 

Endnu engang - velkommen til alle de nye i foreningen. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

På den anden side af papiret – Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

about:blank

