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Grundejerforeningen Rådalsgård II 

Referat fra generalforsamling 
 

Tirsdag d. 19. april, 2022 kl. 19.30 på Café Fjordglimt 
 

15 parceller repræsenteret inkl. bestyrelsen 
 

 
 
Pkt 1 - Nabohjælp 
Aftenen startede med indslag fra Carsten Andersen fra Bo trygt, der bla fortalte om sin 
fortid som efterforsker hos politiet og om tyveri og forebyggelse af indbrud. 
Se gode råd om sikring af hjem og Nabohjælp på www.botrygt.dk og www.nabohjælp.dk. 
Diverse brochurer om bla. Nabohjælp kan desuden hentes hos Formand Andreas Horsted 
Gregersen.   

 
2. Lise Gregersen valgt til dirigent – (der samtidigt konstaterede at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jf. gældende vedtægter).  
 

3. Bestyrelsens beretning v. Andreas Horsted Gregersen. Beretningen udsendes 
sammen med referatet. 
 
Kommentarer/information 

• Formand, Andreas Horsted Gregersen og Sekretær, Kitt Hauerberg Terp 
stiller ikke op til valg til bestyrelsen til næste år, så nye 
bestyrelsesmedlemmer skal findes 
 

• Beretningen godkendt 
 

4. Kassererens forlæggelse af regnskab, samt budget v. kasserer Camilla Krogh 
Hansen 

• Spørgsmål om vores bidrag til Strandudvalget. Vi kan ikke slippe for at betale 
dette, men hvorvidt bidrages skal øges, hvis der etableres legeplads, vides 
ikke. Dette undersøges nærmere.  

• Regnskab godkendt 

• Budget godkendt  
 

5. Valg til bestyrelsen. Camilla Krogh Hansen på valg. Camilla modtager genvalg 

• Camilla er genvalgt 

 

6. Forslag fra forsamlingen 

• Ingen forslag er kommet 

 

http://www.botrygt.dk/
http://www.nabohjælp.dk/
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7. Valg af revisor. Jørn Borggren ønsker at genopstille 

• Jørn er genvalgt 

 
8. Eventuelt 

• Mikrofon ønskes til næste generalforsamling. 

• Næste generalforsamling ønskes afholdt på Café Fjordglimt (her er super 

hyggeligt      ) 

• Forslag om at vi slår os sammen med øvrige grundejerforeninger for at 
presse på for at få fjernvarme til Jyllinge.  

• Spørgsmål om hvad konsekvensen af nuværende fartmålinger på Rådalsvej 
er? Når fartmålingerne er færdige, får vi besked om resultatet og eventuelle 
konsekvenser. 

• Forslag om fartnedsættelse på hele Rådalsvej til fx 30 eller 40 km/time 

• To biler parkeret overfor hinanden på Rådalsvej er effektivt, men ikke godt 
modtaget af bilister.  

• Roskilde kommune har ikke lavet ny trafikplan for Jyllinge i flere år 

• Der opfordres til at så mange som muligt kontakter kommunen for diverse 
trafiktiltag  

 
 
 
 
 

På bestyrelsens vegne, 

Kitt Hauerberg Terp 
 


