
Generalforsamling i Grundejerforeningen Norsvej 
mandag d. 24 marts 2014 kl. 19.00 

Afholdes i kantinen på Asgård Skolen  

 
 

 

1. Kom og hør Casper Toftholm, Byg- og planchef i Køge 
kommune, fortælle om etableringen af det nye 

Universitetssygehus i Køge Kommune – hvordan kan/vil det 

påvirke os som naboer? 
 

2. Hør resultatet af grundejerforeningens interesseundersøgelse 

og hvordan bestyrelsen lægger op til at foreningen skal drives 
fremadrettet  

 
 

Har det din interesse, så mød op til årets generalforsamling og deltag i debatten  

 

 

Kl. 1900 – ca. 1945 vil Casper Toftholm, byg- og planchef i Køge Kommune, præsentere os for 

planerne omkring etableringen af det nye Universitetssygehus i Køge Kommune. Casper vil i sin 

fremlæggelse forsøge at inddrage de specifikke spørgsmål, som vi som grundejerforening har rejst 

til kommunen i forbindelse med hørings- og idé faserne.   

 

 

Den officielle generalforsamling starter kl. 20:00 og har følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af formandens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og vedtagelse heraf, jf. bilag 1  

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

 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår 2014 og vedtagelse heraf, jf. bilag 2   

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen   

Bestyrelsen 

 Michael Andersen, Padborgvej 11 (formand) ikke på valg  

 Kasper Molander, Oddervej 12 (kasserer)  modtager ikke genvalg  

 Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21   ikke på valg 

Henrik Lindblad, Padborgvej 9   ikke på valg          

Jacob Engelbredt, Oddervej 43   ikke på valg                      



Kaare Kyst, Padborgvej 55    Ikke på valg                      

Kristian Lund, Oksbølvej 6      ikke på valg 

Jf. foreningens vedtæger, skal bestyrelsen bestå af 3-6 bestyrelsesmedlemmer samt en 

suppleant. Vi søger derfor en suppleant til bestyrelsen. 

 

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. Præsentation af foreningens interesseundersøgelse, samt information om foreningens 

fremadrettede drift  

9. Udvalgspræsentation og hvervning af medlemmer 

Kort status fra de enkelte udvalg   

 

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. 14 marts 2014.  

 

 

 

Venlig hilsen - og vel mødt! 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Norsvej 

 

P.s: Husk småpenge til Øl og Vand. Kaffe/the skal selv medbringes.  
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