
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling i 
Grundejerforeningen Raadalsgaard 1 

Onsdag den 7. april 2021 kl. 19:00. Afholdes på grund af Corona som virtuelt møde på internettet. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse i henhold til udsendt regnskab 
4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. (Forslag kan ses på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen). 
5. Behandling af indkommende forslag. (Forslag kan ses på hjemmesiden 8 dage før generalforsamlingen). 
6. Fastsættelse af kontingent og bestyrelseshonorar for 2021 og 2022 
7. Gennemgang og godkendelse af budget for 2021 og 2022 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

        Følgende er på valg: 
        Formand Knud Østberg (modtager ikke genvalg) valg for 2 år.  Jesper Emde Næsby opstiller 
        Kasserer Camilla Talchow (modtager genvalg) for 1 år 
        Bestyrelsesmedlem Jørgen Lehmann (modtager genvalg) for 2 år 
        Bestyrelsesmedlem Niels Bergløv (modtager ikke genvalg) valg for 2 år. Per Emil Odgaard opstiller 
        Bestyrelsesmedlem Søren Pedersen (modtager ikke genvalg) valg for 1 år 
        Suppleant Elisabeth Heimburger (modtager ikke genvalg) valg for 1 år 

9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
               Følgende er på valg: 
               Revisor Birgitte Stuckman (modtager genvalg) valg for 2 år 
               Revisor. Efter Lars Fredsted er suppleant Charly Riis er indtrådt som revisor (modtager genvalg) valg for 1 år 
               Revisorsuppleant valg for 1 år 
10.  Eventuelt 
 
 

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). Lejere har ikke stemmeret. 

Der henvises i øvrigt til Grundejerforeningens hjemmeside http:/raadalsgaard1.dk  
hvor medlemmerne kan finde følgende: 
• Altid: Foreningens vedtægter, Mailadresser til bestyrelsen. 
• 3 uger før generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamlingen, Regnskab, Forslag til vedtægtsændringer. 
• 8 dage før generalforsamling: Indkomne forslag. 

 

Tilmelding til virtuel generalforsamling sendes på mail til Camilla Talchow kasserer.r1gf@gmail.com med navn og 
adresse.  

Bekræftelse på deltagelse Camilla sender en mail med en link til generalforsamlingen i Microsoft Teams (hvis I ikke 
allerede har Microsoft Teams kan det være en fordel at downloade den app til pc, som linken henviser til – det er 
gratis. Linken kan også anvendes på en Smart-telefon, men med det begrænsede billede kan det være svært at se.  

Fuldmagt Evt. fuldmagt sendes ligeledes til Camilla Talchow kasserer.r1gf@gmail.com af den der afgiver fuldmagten 
med navn og adresse, samt navn og adresse på den som fuldmagten gives til. 

 

På bestyrelsens vegne den  

Formand Knud Østberg, Havrevej 2.  
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