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Generalforsamling i Grundejerforeningen Norsvej
Onsdag d. 21 marts 2012 kl. 19.00
Afholdes i kantinen på Asgaard Skolen
Skattesagen er genoplivet, så kom og hør om du kan få
penge tilbage!
Skal foreningens 10 års jubilæum fejres med fælles
stor Sct. Hans fest?
Skal der anlægges yderligere fartdæmpende
foranstaltninger?
Skal der anlægges en petanquebane?
Hvis du vil høre mere og deltage i debatten så mød op til årets generalforsamling.
Kl. 1900 – 1930 vil Rafn & Søn præsentere, hvordan de vil videreføre vores skattesag
mht. evt. nedslag for forbedringer i skatteloftet over grundskylden. Hvad vil det evt. give
os af tilbagebetaling og hvilken dokumentation kræver de af os hver i sær?
Rafn & Søn er et rådgivningsfirma, der beskæftiger sig med ejendomsskat, ejendomsværdiskat og dækningsafgift.
Den officielle generalforsamling starter kl. 19:30 og har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og vedtagelse heraf. Bestyrelsen foreslår, at en del af overskuddet hensættes til en fælles fest i forbindelse med foreningens 10 års jubilæum samt til evt. yderligere fartdæmpning. Regnskab se bilag 1
4. Indkomne forslag (allerede indkomne forslag uddeles ved indgangen til generalforsamllingen)
5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår 2012 og vedtagelse heraf.
Budget se bilag 2.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skulle gerne vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant.
Bestyrelsen
 Michael Andersen, Padborgvej 11 (formand) ikke på valg
 Erik Skov, Oddervej 4 (næstformand) modtager genvalg
 Kasper Molander, Oddervej 12 (kasser) modtager genvalg
 Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21
ikke på valg
 Kristian Lund, Oksbølvej 6
ikke på valg
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7. Valg af en Intern revisor samt en suppleant hertil
Intern Revisor
 Jan Tønnesen, Oksbølvej 26
modtager genvalg?
Revisorsuppleant
 Mogens Olsen, Padborgvej 93
modtager genvalg?
8. Udvalgspræsentation og hvervning af medlemmer



Kort status fra de enkelte udvalg
Der skal flere og nye medlemmer til vedligeholdelsesudvalget

9. Præsentation af ny web-site
10. Eventuelt

Uddrag fra foreningens vedtægter:
§ 4.5 Andre forslag, herunder forslag til udtalelser m.m., skal være fremsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.
Disse forslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingsstedet.
Forslag til behandling under punkt 4, som også skal indeholde budget til afholdelse af
eventuelle udgifter forbundet med forslaget, mailes til bestyrelsen på bestyrelsen@norsvej.dk eller afleveres til Michael Andersen, Padborgvej 11, senest d. 11 marts
2012.

Venlig hilsen - og vel mødt!
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej

P.s: Husk småpenge til Øl og Vand. Kaffe skal selv medbringes da vi i år ikke har faciliteterne til at servere kaffe og kage.

