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Ansøgning om tilskud 
Forskønnelse af 

grundejerforeningen Rådalsgård 2’s 

fællesareal ved Jyllinge Nordhavn 

Lars Fredsted, oldermand 
BÅDELAUGET JYLLINGE HAV 



Til bestyrelsen for grundejerforeningen Rådalsgård 2 

Grundejerforeningens formand har været så venlig at besvare bådlaugets anmodning om hjælp fra 

grundejerforeningen til forskønnelse af fællesarealet ved fjorden omkring den fælles bådebro. 

Projektet: 

I forsommeren 2020 ydede bådlaugets medlemmer en stor arbejdsindsats over flere uger for dels 

at fjerne den gamle, tærede skæve og ustabile bro samt diverse løsstående pæle omkring broen 

for derefter at etablere en ny bro, som har højnet attraktionsværdien af selve broen såvel som af 

området generelt. Foruden større attraktionsværdi har projektet også medført øget sikkerhed for 

alle, der færdes på broen, som står solidt og godt. 

I sensommeren supplerede laugets medlemmer forskønnelsesprocessen ved at etablere et pænt 

og ordentligt vinteropbevaringsstativ til bådene. 

Økonomi: 

Den frivillige arbejdsindsats løber op i ca af 500 timer. Hvis vi regner med en timepris på 300 kr., 

har bådlaugets medlemmer altså lagt arbejde for omkring 150.000 kr. i projektet. 

Hertil kommer byggematerialer for 53.000 kr., og en omkostning på 9.150 kr. til GeoSyd for 

optagning af bundprøver og beskrivelse af disse. 

Selv om lauget havde sparet godt 18.000 kr. op forud for projektet, måtte laugets medlemmer til 

lommerne. Det resulterede i et lån på 23.000 kr. stillet af laugets medlemmer forud for projektet 

som forudbetaling for både 2021 og 2022. Uden dette lån ville projektet formodentlig ikke have 

kunnet gennemføres. 

Når bådlauget kunne have udgifter på 62 t.kr., indtægter på 41 t.kr., og alligevel har skindet på 

næsen, skyldes det tilkomst af adskillige nye laugsmedlemmer, som har ydet et ekstraordinært 

stort indmeldelsesgebyr, samt frivillige donationer fra nogle af ”de gamle” laugsmedlemmer. 

Fremtid: 

For at opnå optimale vilkår resterer en oprensning/uddybning af fjorden ved og omkring broen. 

Afhængigt af ambitioner, muligheder og økonomi vil en sådan oprensning med tilhørende 

deponering af oprenset bundmateriale koste mellem 30.000 kr. og 300.000 kr. – baseret på 

uforpligtende bud fra operatører på feltet. 

Et tilskud fra grundejerforeningen på 60.000 kr. vil derfor kunne bringe bådlauget et godt stykke 

ad vejen og opretholde et attraktivt område med et godt fritidsliv ved havnen. 

Jeg håber på velvillig behandling af denne ansøgning. 

Venlig hilsen 

Lars Fredsted, oldermand 

Tlf. 5129 5680 


