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Grundejerforeningen Rådalsgård II 

Referat fra generalforsamling 

 
Onsdag d. 24. april, 2019 kl. 19.30 på Badehotel Søfryd 

 
12 parceller repræsenteret inkl. bestyrelsen 

 
 

1. Kitt valgt til dirigent – der samtidigt konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt jf. gældende vedtægter. 
 

2. Formandens beretning v. Kenneth Lange. Beretningen godkendt. 
 

3. Regnskab 2018 samt budget 2019 forelagt af kasserer Camilla  
Regnskab godkendt. 
Budget godkendt (efter pkt. 5 og 8 var gennemgået). 
 

4. Valg til bestyrelsen 
a. Formand, Kenneth Lange på valg. Modtog ikke genvalg. 

Grundejerforeningen takker for indsatsen gennem de seneste 10 år. 
Andreas Horsted Gregersen stillede op og blev valgt. 

b. Sekretær, Kitt Hauerberg Terp på valg. Modtog genvalg og blev valgt. 
c. Revisor, Jørn Borggreen på valg. Modtog genvalg og blev valgt. 

 
5. Kontingentforhøjelse. Argumenter for og imod forhøjelse blev diskuteret.  

Ved afstemning 8 stemmer mod 5 stemmer, blev kontingentforhøjelse til 300,-/år 
vedtaget.  
 

6. Fremtidig betalingsprocedure. Da det ikke længere er muligt at anskaffe girokort, vil 
opkrævning af kontingent fremover ske ved faktura (kontant betaling er også 
muligt). 
Ønskes faktura sendt via email, sendes email-adresse til Kasserer, Camilla Krogh 
Hansen på kasserer@raadalsgaard2.dk  Alternativt vil faktura blive uddelt til 
adressen.  
 

7. Foreningens hjemmeside. Den nye og meget flotte hjemmeside er blevet lavet – og 
blev præsenteret af Andreas Horsted Gregersen.  
Hjemmesiden, www.raadalsgaard2.dk er nu i luften. 
 

8. Snerydning. Forskellige muligheder blev diskuteret. Foreningen er meget 
taknemmelig over at Lasse Rye har ryddet sne (og slået græs) gennem mange år. 
Problematikken er forsikring – eller mangel på samme. Bestyrelsen vil undersøge 

http://www.raadalsgaard2.dk/
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muligheder for hvordan forsikring for en grundejerforening – eller privatperson der 
udfører arbejde for en grundejerforening, kan håndteres. 
Foreløbig har vi mulighed for at benytte det firma der også rydder sne ved Koglerne 
– medmindre anden løsning findes.  
 

9. Indkomne forslag. Ingen 
 

10.  Eventuelt 
 

a. Vedligeholdelsesaften. Vi gentager succesen fra tidligere år. Se dato for 
næste arrangement længere nede i referatet. 

b. Jørn Borggreen nævnte græsningslaug og opfordrede generalforsamlingens 
deltagere om at besøge dyrene og evt. tilmelde sig. Prisen er 125,-/år (+ 
prisen for det kød man evt. køber). Se evt. mere på: 
https://roskilde.dk/sites/default/files/Broengen_beskrivelse.pdf 

c. Fortovsfliserne i foreningens område er fortsat i meget dårlig stand. Alle 
opfordres til at rykke Roskilde Kommune for udbedring. 

 
 
 
 

 
 
På bestyrelsens vegne, 
Kitt Hauerberg Terp  

 

https://roskilde.dk/sites/default/files/Broengen_beskrivelse.pdf

