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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Norsvej 
Mandag d. 18 marts 2013 kl. 19.00 

Afholdes i kantinen på Asgård Skole  

  
  

Hvordan skal vores område udvikle sig over de kommende år? 

  

Hvordan vil vi drive vores grundejerforening fremover? 

  

”Nabo hjælp” - interessant for os alle (kom og hør) 
  

Skal cykelstierne asfalteres og gøres bedre - kom og stem! 

 
 Er der mulighed for bredbånd pr. fiber? – kom og meld dig 

  
  

Hvis du vil høre mere og deltage i debatten så mød op til årets generalforsamling. 

  

  

Kl. 1900 – 1930 vil Kim Enevoldsen fra firmaet ”Næralarm” præsentere, hvordan vi kan 

optimere vores ”nabo-hjælp”. Vi har igennem de seneste år oplevet flere indbrud i vores 

område og vil derfor sætte yderligere fokus på dette område - hvad kan gøres og hvad virker 

andre steder? 

  

  

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. Regnskab 

se bilag 1 

4. Indkomne forslag (allerede indkomne forslag uddeles ved indgangen til 

generalforsamlingen) 

 Forslag 1: Bestyrelsen foreslår at der afsættes kr. 48.125,- til asfaltering af grusstien 

ved legepladsen, se detaljer i bilag  

  

5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for indeværende regnskabsår 2013 og 

vedtagelse heraf. Budget se bilag 2.   

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Der skal vælges yderligere 2 

bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant til vores bestyrelse, dette for at sikre, at vi 

bevarer kontinuiteten og kan drive foreningen!    

 

 

 

http://www.norsvej.dk/


Bestyrelsen 
Michael Andersen, Padborgvej 11 (formand)  - modtager genvalg  

Erik Skov, Oddervej 4 (næstformand)  - ikke på valg (ønsker at stoppe)  

Kasper Molander, Oddervej 12 (kasserer)  - ikke på valg  

Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21  - modtager genvalg 

Kristian Lund, Oksbølvej 6   - modtager genvalg 

7. Valg af en Intern revisor samt en suppleant hertil 

Intern Revisor 

Jan Ryder 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  

Skal der oprettes et nyt udvalg ”nabo-hjælp”?  

Skal der oprettes et nyt udvalg der undersøger mulighederne for at få bredbånd 

pr. fiber til interesserede medlemmer? 

9. Anvendelse af vores hjemmeside og seneste muligheder  

 

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. 8. marts 2013.  

  

  

  

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.   

 

 



Forslag 1 

 

 
Bestyrelsen foreslår at der afsættes kr. 48.125,- inkl. moms til asfaltering af grusstien ved 

Legepladsen, da denne sti er en af områdets mest befærdede stier. 

 

Stien fra Oksbølvej ud mod ”hoved cykelstien” rettes ud i lige linje, 34 meter lang og 2 

meter bred, og asfalteres.  

 

Opgaven vil blive udført af ETK, såfremt der er flertal for forslaget og såfremt det 

godkendes af kommunen. 


