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lndkaldelse til ordinrer generalforsamling i Asserbohus Grundej erforening

Sondag 14. juni 2009 kl 10:00 pi Asserbo kro

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Yalg af referent.

3. Beretning.

4. Kassereren

a. fremlegger revideret regnskab til godkendelse,

b. fremsretter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. $6, og

eventuelt forslag til bidrag i henhold til $7.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

a. bestyrelsen fremlregger forslag om en vedtagtsrendring til $9 si den

indledende tekst bliver: "Ordinar generalforsamling afholdes hvert ir i maj

ellel juni i Asserbo og indkaldes af bestyrelsen med mindst l4 dages varsel

ved e-mail, dog efter snske ved almindeligt brev. Dagsordenen skal

indeholde folgende punkter: "

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.

a. Birgitte Olesen er pA valg i 2010

b. En post er ubesat efter Palle R. Thjellesen

c. @v.'ige medlemmer af bestyrelsen er pi valg i ir

7.Yalg af revisorer og suppleant hertil.

8. Eventuelt.

Forslag, der snskes behandlet og eventuelt sat til afstemning pA den ordinrere

generalforsamling, skal vrere bestyrelsen i hrnde senest 8 dage for generalforsamlingen.

e-adresse : formand.asserbo@gmail.com

Med venlig hilsen

U  t : /
I L WrBestyrelsen
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Formandens beretnins

Det forgangne 6r har budt pi en trist begivenhed. Et medlem af bestyrelsen, Palle Raunkier

Thjellesen, er dsd. ,Eretvnre hans minde. Jeg vil gerne kondolere familien. Vi i bestyrelsen

lrerte Palle at kende som et varmt og imodekommende menneske med en dybtfolt interesse

for miljoet her i Asserbo. Lad os fortsette arbejdet med at bevare stedet som et rart og

naturpreget omride.

Af mindre ting kan jeg nrevne, at vi omsider fik bestilt og udfort renoveringsarbejdet pA

Asserbohusvej og Mosterg6rdsvej. De er nu grusveje fra Skinstrsmsvej og frem, i stedet for

hullede asfaltveje. Jeg synes resultatet er blevet godt.

Asserbohus stir og forfalder. .ieg retter derfor nu henvendelse til kommunen om, hvilke tiltag

den vil tage for at sikre mod ulykker. Samtidig vil jeg foresporge om, hvordan kommunen vil

h6ndtere udlsbet af den generelle dispensation fra forbudet mod helirsbeboelse i

sommerhuse. Med en del held kan jeg oplyse kommunens svar i den mundtlige beretning.

Bestyrelsen har ikke haft storre sager i ovrigt. Jeg har fAet nogle henvendelser vedrsrende

gener fra naboer: Rog og flammer for tet pi, traer som skygger og roderi som skremmer.

Med fa undtagelser har jeg kun myndighed til at mregle i sidanne sager. Vores servitutter og

vedtegt skal naturligvis efterleves. Men forst og fremmest skal vi tenke pe, at nir det er

rarere for vores nabo at vere her, sA er der ogs6 storre chance for, at det bliver rart for os selv.

Med andre ord; hvis din nabo sporger, om du vil endre lidt pA et eller andet, sA gor han det

nok ikke for at genere. Og den anden vej: Husk at sig til inden du er blevet alt for irriteret

over noget (det er jeg ikke god til selv, men har i det mindste erkendt det :-).

Med venlis hilsen

' l (̂bl
Lars Quist



Asserboh us G ru ndejerforen i n g
Reonskab for 2008
INDTAGTER

Kontingenter
Renteindtagt Jyske Bank

Aktieudbytte

BELOB

91.800,00
7.488,76

510 ,00

lndtagter ialt :
Balance underskud
I alt:

99.798,76
72.050,29

1 7 1 . 8 4 9 ,

AKTIVER BELAB

Kassebeholdning 0,00

ost 3.112,15
Bank 1 19.488,35

I  a l t :  122.

Frederiksvark, den 31.1.2009

ASSIVER

Formue pr.1112008 203.511,04

Kursregulering, aktiepost 8.860,2
212.371,2

I alt: 122.600.

UDGIFTER

Generalforsamling
Kopiering, kontorartikler
Porto
elefon formand/kasserer/trai ler

Form and/kasserergodtgs relse
Korselsgodtgorelse
Bestvrelsesmoder

railerved ligeholdelse
Containerservice
Vejudgifter
Gebyr, bank og giro

Udgifter i alt:
Balance overskud
I alt:

BEL@B

2.000,00
2.422,50
6.873,50
2.400,00
4.000,00

0,00
1.800,00

543,
47 o.70

133 .813 ,
l l  '

171.849,05

1.849,05



BUDGET2OOS REGNSKAB2OOS BUDGET2OO9 BUDGET2OlO
Indtagter:
Kontingent
Renter
Udbytte

91 800
3500
300

91.800
7489
5 1 0

91 800
1 500

0

91 800
1 500

0
lndtagter ialt 95600 oo700 93.300 93.300

Udgifter
Generalforsamling
Containerservice
Vejvedligeholdelse
Bestyrelsesmoder
korselsgodtg.
kontorhold
Godtg. formand/kasserer
Telf form./kass./trailer
Porto
Gaver og blomster
Trailervedligeh./forsikrin g
Gebvrer bank m.v.

3500
20000
40000
2500
2000
3500
4000
1600
7500
500

1 000
100

2000
17979

1 3381 3
1 800

0
2422
4000
2400
6874

0
544
1 7

3500
20000
1 0000
2500
2000
3500
4000
2400
7500
500

1 000
1 0 0

3500
20000
1 0000
2500
2000
3500
4000
2400
7500
500

1 000
100

Udqifter ialt 86200 171849 57000 57000

Over/underskud 9400 -72050 36.300 36.300

Frederiksverk. den 31.1.2009
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Referat af seneralforsamlins i srundeierforeninsen Asserbohus den 14. iuni 2009

Msdet afholdtes kl. 10.00 pi Asserbo Kro. Af foreningens 130 medlemmer var madt22 og I ifolge
fuldmagl. Folgende bestyrelsesmedlemmer deltog: Lars Quist, Birte Refsbek og Birgitte Olesen.

Dagsorden

l. Valg af dirigent. Kurt Husfeldt valgtes til dirigent

2.Yalgaf referent. Birgitte Olesen valgtes som referent

3. Beretning. Formandens skriftlige beretning var udsendt med indkaldelsen og medlemmerne kan
nu glede sig over, at Asserbohusvej og Mostergirdsvej er faerdigrenoverede og at resultatet er
tilfredsstillende.

Kommunen har pi foresporgsel fra formanden endnu ikke oplyst noget endeligt om, hvorledes den
vil administrere de tidligere meddelte dispensationer til helArsbeboelse i sommerhusene, som nu er
ved at udlsbe. Endvidere har formanden gjort kommunen opmerksom pA kommunens tilsynspligt i
fbrbindelse med Asserbohus, som stir og forfalder. Formanden opfordrede medlemmerne til at
holde oje med forhold omkring Asserbohus, der kan vrere til fare for omgivelserne, idet husets ejer
gerne modtager oplysninger om. Der var ingen umiddelbare bemarkninger til beretningen.

4. Kassereren Birte Refsbech,

a. fiemhgger revideret regnskab til godkendelse,

b. fremsetter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. $6, og eventuelt forslag til bidrag
i henhold til $7.

Der var ingen bemrerkninger til regnskabet for 2008 og meddelelsen om et uendret kontingent pi
600 kr. for 2009 blev modtaget med akklamation.

Ifolge formand vil der vrre midler inden for den eksisterende skonomiske ramme til
vedligeholdelsen af vejene, herunder af Asserbohusvej.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

a. bestyrelsen fremlegger forslag om en vedtrgtsendring til $ 9 si den indledende tekst bliver:
"Ordinrer generalforsamling aftroldes hvert Ar i maj eller juni i Asserbo og indkaldes af bestyrelsen
med mindst l4 dages varsel ved e-mail, dog efter snske ved almindeligt brev. Dagsordenen skal
indeholde folgende punkter: "

lfolge $ l3 i vedtegterne ".... krever vedtagelse af beslutninger, der gir ud pA forandring af
foreningens vedteegt at mindst 213 af foreningens medlemmer er representeret, og at beslutningen
vedtages med mindst2l3 af de afgivne stemmer. Er de fornsdne stemmer ikke til stede, men mindst
213 af de afgivne stemmer for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden
I mAned. P& denne kan vedkommende beslufiring gyldigt vedtages, ni mindst 2/3 af de afgivne
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stemmer, uden hensyn til de msdendes antal, er for forslaget. Indkaldelse til ny generalforsamling

kan fsrst foretages efter vedtagelse i henhold til ovenstiende."

Alle fremmsdte stemte for bestyrelsens forslag om en vedtrgtsendring til $ 9, dog med folgende
endrede formulering: "Ordiner generalforsamling afholdes hvert ar i maj eller juni i Asserbo og
indkaldes af bestyrelsen med mindst l4 dages varsel ved almindeligt brev, dog efter aftale ved e-
mail. Dagsordenen skal indeholde folgende punkter:"

Der vil herefter med l4 dages varsel blive indkaldt til ny generalforsamling i henhold til
ovenst6ende.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.

a. Birgitte Olesen er pi valg i  2010

b. En post er ubesat efter Palle R. Thjellesen:

Torben Hedegaard, Mejsestien 8, blev valgt for I ir.

c. Avrige medlemmer af bestyrelsen er pA valg i ir:

Lars Quist genopstiller og blev valgt for 2 ar

Lis Greibe genopstiller og blev valgt fbr 2 ar

Birte Refsbek genopstiller og blev valgt for 2 tu..

Ebbe Asserborg ( I . bestyrelsessuppleant) genopstiller og blev valgt for 2 hr

Bent Holstein (2. bestyrelsessuppleant) genopstiller og blev valgt for 2 ir

7 . Y alg af revisorer og suppleant hertil.

Stella Ltitzer (revisor) genopstiller og blev valgt.

Ole Lindstrom valgtes til revisor for 2 hr.

Karin Orngreen-Svendsen (revisorsuppleant) genopstiller og blev valg for 2 ir.

8. Eventuelt.

Bestyrelsen havde 3. jun. 2009 modtaget folgende forslag fra et medlem:

"Folgende forslag fremsettes hermed til behandling pa Asserbohus grundejerforening general
forsamling d. l4 juni kl. 10.00 pi Asserbo kro.

1. Bestyrelsen arbejder for at opheve servitutterne og nedlagge Asserbohus grundejerforening.

J 2. Bestyrelsen arbejder for at opheve Asserbohus grundejer forening og servitutter.
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Mvh

Kent Lgnne"

Forslagsstiller var ikke fremmodt. Det konstateredes, at forslaget ikke kunne behandles, idet forslag
om oplosning af foreningen kun kan finde sted efter forslag fra bestyrelsen eller 25 oh af
medlemmerne, jf. vedtegternes $ 20, stk. 1.

Der blev alligevel afhold en orienterende afstemning:22 af de fremmsdte medlemmer stemte imod

fbrslaget. I medlem undlod at stemme.

I ovrigt droftedes den ulovlige parkering pi hjornet af Egernstien og Asserbohusvej. Det besluttedes
at henlregge sten pA hjomet for at forhindre parkering. To medlemmer pAtog sig denne opgave.

Susanne Lindow, Asserbohusvej, gjorde opmerksom p6, at der er set en hund i omr6det, der jager

vi ldtet. Dette mi ikke forekomme.

Endvidere drsftedes muligheden for at fE en "skovmand" til at komme og oplyse om
genplantning/feldning af treer. Plantagens traer vokser sig store og stAr pi et tidspunkt til
udskiftning enten fordi de er i fare for at vrelte/knaekke eller fordi de skygger pi mere eller mindre
uheldig mide. Hvorledes gribes dette bedst an ogsA henset til omridets servitut, der fastlregger, at

omride skal bevare plantageprreget.

Flere medlemmer nevnte at have god erfaring med professionel hjrelp til feldning og plantning og
tol gende navne foresloges:

- Skovtekniker Lennart Rye, tlf .: 4774 7484, mob.: 2298 6339
- Amossens Trefeldning, vlJorgen Amossen, tlf .: 4871 2393, mob.: 2460 3160

-Ssren Agerlund fra statsskovdistriktet, der bl.a. har veret med til plejeopgaver pi Melby Overdrev,
hvor der er et projekt i  gang sammen med Danmarks Naturfredningsforening med at rydde sm6
treer. sA overdrevskarakteren kan bevares.

Susanne Lindow gjorde opmrerksom pi indkaldelsen til generalforsamling i Asserbo Vandvrrk den
21. juni 2009, hvormed der var udsendt en skriftlig beretning. Medlemmerne skal isaer vrere
opmerksomme pi den foresliede prisstigning p& vand, der bl.a. er affsdt af en pikrevet fornyelse
af ledningsnettet.

Dirigenten og formanden takkede for god orden.

Msdet  s lu t tede k l .  ca .  11 .45 .

(diri Birgitte Olesen (referent) Lars Quist (formand)


