
Generalforsamling GF Norsvej 2019 

 
Dato: Tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 20. 

Sted: Køge Tennisklubs lokaler 

 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår 2018, samt vedtagelse heraf. 

4. Indkomne forslag  

5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår 2019, samt vedtagelse heraf.  

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen.   

7. Valg af revisor. 

8. Eventuelt 

 

Referent: Kristian Lund, Oksbølvej 6 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: 
 

1. Valg af Dirigent: 

 

Valget faldt på Henrik Kyst (Oddervej 35), som takkede for valget og startede med at konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 

 

Bestyrelsen har, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, runddelt et forslag til revision 

af foreningens vedtægter.  Vedtægtsændringerne kræver at 75% af de fremmødte stemmer for. 

 

Der var 30 husstande repræsenteret, ud af foreningens samlede antal på 140. 

 

2. Formandens beretning: 

 

Formandens beretning blev fremført af foreningens formand, Michael Andersen (Padborgvej 11), 

og blev herefter godkendt af forsamlingen. Beretningen gengives nedenfor i punktform: 

 

• Tak til bestyrelsen for godt samarbejde 

• Sund økonomi, overskud på 73.000 før hensættelser til vejfond 

• Årets løb: 

• Ny sommervedligeholdsleverandør, da Jakobs Haveservice har opsagt samarbejdet.  

• Ny leverandør er "Det Havemanden," holder til i nærområdet, mere fleksibilitet i ny 

kontrakt, vi bestemmer hvornår hvad skal beskæres. 

• Fortløbende kontrakt, priser forhandles en gang per år. 

• Vintervedligehold 

• Bestyrelsen er godt tilfredse med kvalitet/pris for nuværende. 

• Hvis episoder, skriv til bestyrelsen. 

• Der er blevet lavet revneforsegling i asfalten på vores veje 

• Bestyrelsen har valgt at bruge ca. 6000 på denne post. 

• Der er plantet træer ved vendepladsen på Padborgvej 33-35, som nu kommer til at 

skærme af mod sygehuset. 

• Tilfredsstillende resultat 



• Beplantningen ind mod os generelt er ikke færdiglavet fra sygehusprojektets side, det 

gøres først når byggeriet er helt afsluttet. 

 

• Hjertestarterinitiativ: 

▪ Kun to har tilmeldt sig indtil videre, der kræves 15 for at vi kan få den gratis 

▪ Bestyrelsen vil gerne stille forslag om at indkøbe hjertestarter såfremt der 

ikke findes frivillige nok 

 

Kommentarer fra forsamlingen: 

 

• Grusstien ved det levende hegn mod skolen er meget glat og ujævn, og bør 

håndteres, evt. ny grus og beskæring. 

 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår 

 

Regnskabet blev præsenteret af kasserer Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21, og blev efterfølgende 

godkendt af forsamlingen. Regnskabet kan findes i bilagene 

 

Kommentarer fra kassereren: 

 

• Fejl i løbet af året, der blev opkrævet for meget på en gang, det beklager 

bestyrelsen. 

• Kontingent, tilrettet ifht. Kaares udtrædelse af bestyrelsen midt i året. 

• Sparet penge på sommervedligehold. 

• Vintervedligehold er ca, 10.000kr højere en budgetteret, pga. meget frost i 

februar/marts 2018. 

• 5000 afsat til hegn for at standse cykling til sygehuset, det endte med at Sygehuset 

rent faktisk betalte for hegnet. 

• Revisor har først i 2018 sendt regning for 2016 og 2017. 

• Bestyrelsesinitiativer på 10.000 var planlagt til 2018 til udbedring af vejene, 

udgiften er dog først afholdt i 2019 grundet vejret. 

 

Kommentarer fra forsamlingen: 

• Ingen 

 

Regnskabet blev vedtaget 

 

  



 

4. Indkomne forslag 

 

1/ Forslag om vedtægtsændringer  

  

• Følgende rettelser til bestyrelsens oplæg blev aftalt: 

 

▪ 1.1 ændres fra "Retten i Køge" til Retten i Roskilde". 

▪ 9.4 ændres fra:  

• Bestyrelsen skal ved hvert bestyrelsesmøde gennemgå regnskabet og 

sikre, at det er i overensstemmelse med det fastlagte budget, ligesom 

det reviderede årsregnskab forelægges bestyrelsen forinden det 

udsendes, jf. § 5, pkt. 1. 

til:  

• Bestyrelsen skal ved hvert bestyrelsesmøde gennemgå regnskabet og 

sikre, ved gennemgang af bilag, at det er i overensstemmelse med det 

fastlagte budget, ligesom det reviderede årsregnskab forelægges 

bestyrelsen forinden det udsendes, jf. § 5, pkt. 1. 

 

 

De nye vedtægter blev godkendt, med ovenstående rettelser. 

  

  

2/ Forslag om Hjertestarter 

• Bestyrelsen valgte at spørge forsamlingen om holdning til at indkøbe hjertestarter, 

hvis ikke det lykkes at skaffe et tilstrækkeligt antal frivillige til at indsamle for 

Hjerteforeningen: 

• Kræver 15 ruter gås af foreningens medlemmer 

• Hvor skal den hænge?  

• Omkring legepladsen, skal dog have adgang til strøm 

• Skal kunne nås inden for 5 min. 

• Er det at der kun er 2 tilmeldinger, et tegn på at folk ikke vil have det? 

• Jesper tilbyder sin Carport hvis vi vælger at sætte den op 

• Statistikken siger at hvis man kan få et hjerte i gang inden for 3-5 min er der 

50-70% chance for at vedkommende lever videre uden mén. 

• Folk kender måske ikke til konceptet omkring en hjertestarter, og har derfor 

ikke meldt sig? 

• Kraftige opfordringer fra forsamlingen, måske ikke alle de gamle kan klare 3-

4 timer, opfordring til de unge om at melde sig. 

• Vi laver en seddel i dag, så folk kan melde sig til. 

• Man kan få et gratis hjertestarterkursus hvis man er tilstrækkelig mange 

• Opfølgende opslag på hjemmesiden, med mere info om hvilken værdi en 

hjertestarter har. 

• Man kan søge om en hjertestarter hos Tryg fonden hvis de andre løsninger 

ikke virker 

• Man bør skifte batteri hvert 5 år, batteri koster ca. 3000 kr. 

  

Forslaget blev godkendt: 

Bestyrelsen får bemyndigelse til at købe en hjertestarter hvis ikke pengene kan skaffes 

via indsamling eller Tryg Fond, ca. 21.500 + årlig drift på ca. 1200-1300 kr. 

 

  



 

 

5. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår 

 

Bestyrelsens budgetforslag blev fremlagt af kasserer Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21, og blev 

efterfølgende godkendt af forsamlingen. Budgettet kan findes i bilagene 

 

Kommentarer fra Kassereren: 

 

• Ikke store ændringer på indtægtssiden 

• Udgifter: 

o Sommervedligehold stiger lidt, grundet ny leverandør, hvor der i øvrigt er 

lavet en fast pris pr. Måned. 

o Bestyrelsesinitiativer: 6000 Kr på revner i vejen + 6000 til uforudsete 

udgifter. 

o Andre initiativer: 3000 kr til ny projektor. 

o Vi fastholder indbetaling til Vejfond, selvom vi evt. indkøber en 

hjertestarter. 

 

Kommentarer fra forsamlingen: 

 

• Skulle man overveje at sætte kontingentet op? 

o Egentlig er vi en rimeligt velpolstret forening, og derfor ligger det ikke lige 

for at hæve kontingentet 

• Skulle man overveje kun at betale kontingent 1 gang om året. 

• Hvad med vejene? 

• Et fast punkt på dagsordenen skal være status på vejene fremover, bestyrelsen skal 

fremlægge dette. 

 

Budgettet blev godkendt  

 

6. Valg til bestyrelsen 

 

Michael, Jacob, Kristian og Jeanette var på valg. 

Alle blev genvalgt, der var ingen nye kandidater der stillede op. 

 

Bestyrelsen består altså fremadrettet af følgende personer: 

 

• Michael Andersen, Padborgvej 11 

• Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21 

• Kristian Lund, Oksbølvej 6 

• Jakob Engelbredt, Oddervej 43 

• Jeanette Padborgvej 61 (Suppleant) 

 

Posterne som Formand og Kasserer blev fordelt på konstitueringsmøde straks efter 

Generalforsamlingen, og blev fordelt således: 

 

• Michael Andersen, Padborgvej 11 (Formand) 

• Odd Sigfred Aarseth, Oksbølvej 21 (Kasserer) 

 

  



 

7. Valg af revisor 

 

• Bestyrelsen har, i lighed med sidste år, brugt GLB revision til det fremlagte regnskab, de 

blev accepteret af generalforsamlingen og vil derfor ligeledes blive brugt fremadrettet. 

 

8. Eventuelt 

 

• Intet  

 

 

 

 

Referatet hermed godkendt 31/3/2019 af dirigenten 

Henrik Kyst, Oddervej 35 

 

 


