
Indkaldelse til Generalforsamling 

i Randbøldal Borgerforening 

Tirsdag 18. februar 2020 kl. 19.30 

på Randbøldal Camping 

 

 

Referat: 

1. Valg af dirigent 

a. Det godkendes at Ib Jensen er dirigent. 

2. Formandens beretning 

a. Formanden fremlægger sin beretning.  

b. Kommentarer: Tidligere begrundelse for ingen bump var rutebiler, det kan ikke 

længere være argument. Der er flere ønsker om bump, men vi skal være obs på 

mulighederne for ambulancetransport. Der gøres opmærksom på der ikke blev sagt 

bump, men hastigheds sænkende foranstaltninger. 

c. Beretningen er godkendt. 

3. Regnskab og budget ved kassereren 

a. Kassereren gennemgik regnskab og budget. 

b. Kommentarer til regnskab: Der gøres opmærksom på fra de fremmødte at 

underskuddet ikke er bekymrende da det blandt andet skyldes vores julebelysning. 

c. Regnskab og budget er godkendt. 

4. Fastlæggelse af kontingent for 2021 

a. Det godkendes at kontingentet forbliver som for 2020 

b. 150 kr. pr. husstand 

c. 75 kr. for enlige og pensionister 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

På valg er:  

Anja - genvalgt 

Tanja - genvalgt 

Karl - genvalgt  

6. Valg af suppleanter 

På valg er: 

Per Bolding - ikke genvalgt 

Leif Boutrup - genvalgt 

Steffen Jørgensen - valgt ind 

7. Valg af revisor 

På valg er: 

Per Tranekær - genvalgt 

Valg af revisorsuppleant  

På valg er: 

Helle Jacobsen - genvalgt 

8. Indkomne forslag  

a. Der er ikke indkomne forslag. 



9. Evt. 

a. Motorvej: hvor aktive skal bestyrelsen være - der er enighed om at man som 

privatperson selv må stille op. Der gøre opmærksom på hvor tæt på byen den ene 

linjeføring er. Borgerforeningen holder borgerne opdateret på hvad der sker samt 

datoer for informationsmøder. Der ønskes at vi som by står sammen. 

b. Hastighedsnedsættende foranstaltninger: hvad kan der gøres for cyklister ned ad 

Rodalvej (den kan tages med til bysyn). Mødet den 27. februar om bump i Randbøl 

er for borgere i Randbøl. Der er en generel tilfredshed med de nye bump, men der 

er enkelte som oplever gener og rystelser. Der opleves hurtige cyklister på 

Ahornvej. Der anbefales chikaner frem for bump. Der gøres opmærksom på at alle 

borgere selv skal være opmærksom på deres hastighed gennem byen. 

Bekymringerne omkring farten i byen handler både om bløde og hårde trafikanter. 

Måske skal hastigheden i byen sænkes, da 50 kmt. kan virke stærkt da der er 

bebyggelse tæt på vejen. Det bliver borgerforeningens opgave at arbejde videre 

med de input der har været. 

c. Hjertestarter: Der er ønske om et nyt hjertestarterkursus. Borgerforeningen vil 

gerne undersøge om der kan søges efter en hjertestarter mere til midtbyen 

d. Hundeskov: Der ønskes at man holder sine tæver væk fra hundeskoven når disse er 

i løbetid. Der opstår desværre slagsmål mellem tæverne og de hanhunde der 

besøger skoven.  

e. Nye skilte ved bymidten: Der er forslået at der kan laves nogle nye skilte. 

f. Sociale medier: Der ønskes billeder til vores hjemmeside men også billeder når der 

har været arrangementer, så vi kan få det på facebook og instagram.  

 

 

 

 

 

 

 

 


