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Grundejerforeningen Rådalsgård II
Referat fra generalforsamling

Tirsdag d. 17. august, 2021 kl. 19.30 på Badehotel Søfryd

8 parceller repræsenteret inkl. bestyrelsen

1. Lise Gregersen valgt til dirigent – (der samtidigt konstaterede at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. gældende vedtægter).
 Det godkendes at der byttes om på pkt 4 og 5 (Forslag fra bestyrelsen

kommer før Valg til bestyrelsen)

2. Formandens beretning v. Andreas Horsted Gregersen. Beretningen udsendes
sammen med referatet

Kommentarer/spørgsmål:
 Stadig enkelte problemer med udkørsler/revir der er for ”stejle”. Der skal

køres skråt ind/ud. Der opfordres til at sige til hvis der er problemer.
 Snak/spg. om eventuelle problematikker ift. etablering af legeplads på

fællesareal ved.Det er Rådalsgaard 1 der ønsker at bygge og vedligeholde
den, men vi er ikke nødvendigvis interesseret i at have en legeplads på
området.

 Spg. fra Kirsten – om der er ønske om at trafikdæmpende foranstaltning på
Rådalsvej i enden mod Værebrovej. Det er prøvet og indtil videre har vi fået
nej fra kommunen pga bustrafik. Ønsker at tage det op med kommunen igen.
Søren forslår at vi bestiller en fotovogn – for dokumentation for, at der køres
alt for stærkt.

 Beretningen godkendt

3. Kassererens forlæggelse af regnskab, samt budget v. kasserer Camilla Krogh
Hansen
 Regnskab godkendt
 Budget godkendt

4. Forslag fra Bestyrelsen
 Kontingent forhøjes til 400,- i 2022 og 500,- året efter.
 Forslaget enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelsen
 Formand Andreas Horsted Gregersen samt Sekretær Kitt Hauerberg Terp er

på valg
 Begge modtager genvalg



2
Grundejerforeningen Rådalsgaard II

 Begge genvalgt

6. Øvrige indkomne forslag.
 Ingen indkomne forslag

7. Valg af revisor. Jørn ønsker at genopstille
 Jørn genvalgt for 2 år

8. Eventuelt
 Spørgsmål fra Anita om Nabohjælp. Info om hvordan man tilmelder sig til

samt hvordan man modtager nye mærkater. Camilla informerer om at
Nabohjælp kan bestilles til at komme ud og fortælle om hvordan de kan
hjælpe. Det tager omkring 45 min. Der er stemning for at vi kan gøre det til
næste generalforsamling.

 Spg. fra Bente om hvem der skriver referat på generalforsamlingen. Svar:
Kitt

 Spg. fra Bente om der er nogen aktiviteter som medlemmerne kan/skal
deltage i.
Der har været nogen tidligere, men ikke umiddelbart i øjeblikket.

På bestyrelsens vegne,

Kitt Hauerberg Terp


