Grundejerforeningen Norsvej, ordinær generalforsamling 21. marts 2012

FORSLAG 1
Til Generalforsamlingen for Grundejerforeningen Norsvej, 21. marts 2012
Forslagsstiller: Vej og Leg Udvalget samt Grundejerforeningens bestyrelse
Forslag til fartdæmpning 2012
Formål:
Skabe opmærksomhed generelt om 15 km/t zone umiddelbart efter indkørsel
Dæmpe fart ved højre- og venstresving ved ind- og udkørsel
Henlede opmærksomhed på vigepligtsforhold
Udbytte:
Minimere risikoen for trafikulykker på Grundejerforeningens veje – f.eks. sammenstød og
personpåkørsel.
Metode:
Bemaling tænkes placeret ved de T-kryds, der er placeret umiddelbart efter indkørsel på de 3
veje – f.eks. hajtænder, rumlestriber eller lignende
Den præcise udformning af fartdæmpningen sker efter samråd med og godkendelse fra
Vejmyndigheden (Køge Kommune)
Budget:
25.000 kroner (indikativt tilbud er indhentet)

Hvis det efterfølgende viser sig at placering af hajtænder eller rumlestriber ved T-kryds ikke kan
godkendes eller at der findes en mere optimal placering af disse, forbeholder Vej og Leg Udvalget sig
ret til at flytte dem.

FORSLAG 2
Forslag til bestyrelsen
Til Bestyrelsen
Jeg foreslår at der laves en Petanque bane. Således der også er nogle
aktiviteter for de voksne.
Banen skal have mål ca. 2 x12m. Belægning slotsgrus
Placering af banen omkring arealet ved legepladsen, så borde og bænke kan benyttes
Banen skal vedligeholdes af brugerne.
Med venlig hilsen
Poul Bolmgren
Padborgvej 71

Bilag til bestyrelsens budget forslag for 2012
Det foreslås at der afsættes op til kr. 25.000 til at afholde en kombineret

10 års jubilæums- og Skt. Hans fest lørdag 23. juni

Formålene er:
At fejre foreningens første 10 leveår med et brag
At have det sjovt sammen på tværs af alle generationer – ”til gavn for helheden”
At fremme det gode naboskab – lær din nabo bedre at kende
Udover datoen 23. juni 2012 er der ikke meget der ligger fast. Det endelige koncept fastlægges
efterfølgende af festudvalget og bestyrelsen, det kommer også i nogen grad an på hvor mange
som melder sig til at hjælpe med arrangementet før/under/efter.
Udover foreningens tilskud vil der formodentligt være en egenbetaling for mad og underholdning,
men snobrød og Skt. Hans bål er for alle foreningens medlemmer som det plejer. Det overvejes
om gæster kan deltage i spisningen mod merbetaling.
Herunder to forslag til hvorledes programmet kunne være:
Forslag 1, den forkromede (og vejrsikre):
1600 Almindelig glæde omkring snobrødsbålet, m gratis øl og vand
1700 Fælles aktivitet fx sækkeløb eller æg på ske løb
1800 Fælles spisning i telt m. gulv fx platte fra Odd Fellow, børneplatte til børn under x år
1845 - 1930 Børneunderholdning evt. midt i teltet
2030 Ismand kommer forbi
2100 Båltænding , andre er velkomne, fadøl/vand/vin salg resten af aftenen (teenage hjælpere)
2145 Bålet dør ud og musikken spiller op (bank/jukebox)
Ca. 2330 Band slukker...nogle bliver hængende
Næste morgen kl. 10:00 fælles oprydning
Forslag 2, budget modellen:
1500 Fælles opslagning af teltpavilloner, folk medbringer selv havestole og borde
1600 Almindelig glæde omkring snobrødsbålet, m gratis øl og vand
1700 Fælles aktivitet fx sækkeløb eller æg på ske løb.
1800 Et par kokke eller 3 kommer forbi med Weber og en tilbehørsbuffet, servering fra buffet (mad
nok til alle!)
1930 Organiseret børneleg
2030 Båltænding
2100/2115 Bålet dør ud og musik starter (band/jukebox)
Ca. 2300 festen slutter
Næste morgen kl. 10:00 fælles oprydning
******************************************************************************
Det foreslås at der afsættes op til kr. 50.000 til at vedligeholde det nord-syd gående levende
hegn. Sidste beskæring skete i jan-mar. 2010 og kostede ca. 40.000. Nu er der igen problemer
med grene som hænger ud over græsset.
Formål:
At opnå et pænere udseende af det levende hegn – færre døde grene, buske
At muliggøre græsklipning helt ind til hegnet – væk med udhængende grene
At mindske skyggegener for de nærmeste naboer – beskæring af de højeste træer
Metode:
Fastlægges i samråd med en professionel gartner
Det kunne være maskinel klipning i siderne, manuel udtydning og manuel beskæring i
toppen (?)
Udføres formodentligt i løbet af vinteren 2012-2013
Samtidigt vil vedligeholdelsesudvalget overveje om man skal tegne en fast aftale om årlig
beskæring af hegnet.

