
Grundejerforeningen Rødkildebanken 

Referat af generalforsamlingen den 19. marts 2013.  

Deltagere: Bente nr. 12, Frank nr. 16, Vibeke og John nr. 17, Anders nr. 18, Pia nr. 

22, Heidi nr. 24, Anne nr. 27 samt Mette nr. 33. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent:  

Heidi fra nr. 24 blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning bl. a. omfattende: 

- Vedligeholdelse af træværk legeplads samt borde, bænke. 

- Yderligere planlagte tiltag på legeplads, bl. a. udskiftning af træpæle. 

- Brug af den etablerede boldbane på kommunens areal inkl. mål. 

- Vejfesten i august som Heidi fik stor ros for. 

- Problemer i f. m. udsendelse af fælles mail via Grundejerforeningens 

hjemmeside. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab:  

Regnskabet blev godkendt idet det blev bemærket, at det ”store” mindre forbrug i 

2012 primært skyldtes ikke forbrugte afsatte midler til de grønne områder. Samtidig 

blev det oplyst, at al tilgodehavende kontingent fra 2012 nu var indbetalt. 

 

4. Forslag fra medlemmerne: 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 

 

5. Vedtagelse af budget, fastsættelse af bidrag og evt. indskud: 

Der var følgende spørgsmål til budgettet: 

- Omkring de kr. 15.000,- der er afsat til rådighedsbeløb til de grønne områder, 

orienterede bestyrelsen om de krav som kommunen stiller i forbindelse med 

vedligeholdelse af ”Hegnsbeplantning B” jf. LOKALPLAN NR. 40. Endvidere at 

bestyrelsen vil undersøge diverse løsninger i f. m. fremtidig vedligehold af 

plantebælterne. 

- Omkring de kr. 3.000,- der er afsat til legeplads/bord bænke oplyste bestyrelsen, 

at primært en fortsat vedligeholdelse af legeplads var påkrævet, idet det 

genbrugte træværk fra tidligere gynge nu var i en sådan stand, at det bør 

udskiftes. Eksempelvis de tidligere nævnte træde træpæle samt indramning af 

selve sandkassen. 



- Omkring de kr. 4.000,- der er afsat til Fester var man positiv stemt for at 

beløbets størrelse var øget, endvidere udtryktes tilfredshed omkring fælles 

indkøb af ”mad fra byen”. 

Budgettet blev herefter godkendt. Kontingentet blev fastsat til fortsat kr. 500,- årligt 

6. Valg af formand. 

John V. Nielsen fra nr. 17 blev valgt som formand. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelse: 

- Søren Hemmingsen fra nr. 01 blev genvalgt 

- Bente Andreassen fra nr. 12 blev genvalgt 

- Anne Clausen fra nr. 27 ikke på valg 

- Mette Langager fra nr. 33 valgt og overtager Johns plads, der ikke var på valg. 

Suppleanter: 

- Linda Madsen fra nr. 16. ikke på valg. 

- Poul Rævdal fra nr. 13 blev genvalgt. 

 

8. Valg af revisor og suppleant: 

- Torben Mortensen fra nr. 07 genvalgt som revisor 

- Karin Mogenstrup fra nr. 14 genvalgt som suppleant 

 

9. Evt. valg af administrator jf. § 20.2 i ”Vedtægter for Grundejerforeningen 

Rødkildebanken. 

Ikke aktuelt. 

 

10. Eventuelt: 

- Det kunne konstateres, at der var bred enighed om at snerydningen var 

mangelfuld fra kommunens side – bestyrelsen bør undersøge forholdet 

nærmere. 

- Bestyrelsen bør undersøge mulighed for at reducere bankgebyret på Nykredit 

erhvervskonto. 

- Der bør udvises agtpågivenhed i relation til de mange tyverier, der foregår i 

Lejre kommune. 

- Kontingent for indeværende år skal være indbetalt senest 30. juni 2013 på konto 

nummer: 8117 3383150. Bestyrelsen vil senere vende tilbage omkring mulighed 

for tilmelding til betalingsservice. 

John V. Nielsen                   Heidi Bordinggaard 

Formand                                    Dirigent 


