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Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tid: Søndag 13. juni 2010 kl. 10:00

Sted: Asserbo kro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Beretning.

4. Kassereren

a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse,

b. fremsætter 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.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.

Birgitte Olesen genopstiller

Torben Hedegaard genopstiller

Den øvrige bestyrelse, Lars Quist, Lis Greibe og Birte Refsbæk samt suppleanterne 

Ebbe Asserborg og Bent Holstein er på valg i 2011

7. Valg af revisorer og suppleant hertil.

Stella Lützer, Ole Lindstrøm og suppleant Karin Ørngreen-Svendsen er på valg i 

2011

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet og eventuelt sat til afstemning på den ordinære generalforsamling, 

skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Som vedtaget på generalforsamling (vedlagt), arbejder vi på at kunne indkalde elektronisk. Alle 

medlemmer, som har fået papirbrev og fremover ønsker indkaldelser mv på e-mail, bedes sende en 

e-mail til bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com med oplysning om navn, sommerhus- samt 

helårsadresse, og gerne også telefonnumre.

Med venlig hilsen, Lars Quist
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Formandsberetning for 2009/2010

Dette år har været meget fredeligt:

På en ekstraordinær generalforsamling fik vi endeligt vedtaget en mindre ændring af vedtægten, 

sådan at vi gradvis kan slippe af med papirposten, og i stedet bruge e-mail til indkaldelser, referater 

med videre.

Asfaltstykket på Asserbohusvej fik lappet nogle huller, og denne gang til en overkommelig pris 

(3612,19 kr). Vinteren har været lidt hård ved vejene, det er der ikke meget nyt i. Vi må se at få 

fyldt grus i hullerne i vejene ud for egne matrikler, inden det udvikler sig til større skader.

Så var der i efteråret lige sagen med en sendemast i nabolaget... Der var indsigelser fra 26 naboer 

med forskellige argumenter mod at anbringe sådan en 42 m høj obskønitet. Og én beboer som 

mente at kunne se en fordel i en sender, hvis altså det blev den mindre rørmast på 33 m. Kommunen 

gav derpå tilladelse til opførelse af en gittermast på 42 m, med den begrundelse at naboernes 

argumenter ikke var væsentlige. En klage til naturklagenævnet blev afvist fordi kommunens 

tilladelse til byggeriet ikke er ifølge planloven (?), og diverse klager fra naboerne til 

statsforvaltningen blev afvist. Tja, nu står masten der, så jeg håber der er NOGEN som dermed har 

fået bedre signalforhold på deres mobiltelefoner og andre trådløse dimser. Jeg har i al fald ikke, men 

savner det nu heller ikke.

For egen regning vil jeg sige, at jeg synes vi de seneste år har haft en god udvikling hvad angår 

nedtagning af de få resterende hegn, som ikke lever op til servitutten. Og der er kun ganske få, som 

parkerer på vejene. Husk i øvrigt, at det efter færdselsloven er forbudt at parkere i et kryds, også når 

det er et T-kryds på en privatvej med offentlig adgang.

Med venlig hilsen

Formanden, Lars Quist
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Referat af generalforsamling i Asserbohus grundejerforening
afholdt den 13. juni 2010 kl. 10.00 på Asserbo Kro

14 stemmer inklusive bestyrelsen (ca. 11% af foreningens 130 medlemmer) var repræsenteret.

Følgende bestyrelsesmedlemmer/suppleanter deltog: Lars Quist (formand), Torben Hedegaard, 

Birte Refsbech, Bent Holstein og Birgitte Olesen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

Kurt Husfeldt valgtes til dirigent og konstaterede at indkaldelsen var rettidig og forsamlingen 

beslutningsdygtig.

2. Valg af referent. 

Birgitte Olesen valgtes som referent. 

3. Formandens beretning. 

Formandens skriftlige beretning, hvortil formanden henviste, var udsendt med indkaldelsen via e-

mail og brev. Formanden omtalte kort beretningens punkt om sendemasten på Skovbovej, som nu er 

opsat, og at formanden ikke selv har konstateret væsentlig forbedrede modtageforhold. 

Medlemmerne kan nu glæde sig over, at det ser ud til at der færre hegn i skel i området, og over at 

Asserbohusvej har fået lappet nogle huller. Endelig ønsker formanden at minde medlemmerne om 

ikke at parkere på vores veje. Parkering skal ske på egen grund. 

Endvidere vil formanden igen gøre kommunen opmærksom på kommunens tilsynspligt i 

forbindelse med Asserbohus, som står og forfalder. Formanden opfordrede medlemmerne til at 

holde øje med forhold omkring Asserbohus, der kan være til fare for omgivelserne, idet husets ejer 

gerne modtager oplysninger om. Der var ingen umiddelbare bemærkninger til beretningen. 

4. Kassereren Birte Refsbech 

a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse,

b. fremsætter forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. § 6, og eventuelt forslag 

til bidrag i henhold til § 7.

http://www.asserbohusgrundejerforening.dk/
mailto:bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com


Asserbohus Grundejerforening
www.asserbohusgrundejerforening.dk – mailto: bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Side 2 af 3 27-07-10

Der var ingen bemærkninger til regnskabet for 2009 og budget for 2010 og 2011. Budget for 2010 

afviger fra budget 2009 med 600 kr., idet Sikavej 4 ikke har betalt kontingent. Der er kræfter i gang 

for at få inddrevet beløbet.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Der er indkommet et forslag om at få fjernet vores gamle skraldestativer, som står ved vejene og 

skæmmer. Kunne de samles sammen og køres samlet væk? Tilmelder man sig den kommunale 

storskrald næste gang – til efteråret – vil man kunne få dem fjernet. Problemer er at ikke alle gør 

dette, og at stativerne indtil da vil blive stående. Nogle vil måske genbruge stativet til ”klare” poser, 

som man selv medtager på genbrugspladsen. I så fald bør stativet anbringes et mere diskret sted end 

synligt ud til vejen. Asserbohusvej 23 tilbød at samle stativerne og køre den væk på sin trailer. Dog 

ikke gratis! Efter en længere diskussion om stativer opfordredes bestyrelsen til at komme med et 

forslag til løsning af problemet. 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil. 

a. Birgitte Olesen, Egernstien 10, genopstiller og blev valgt til 2012 

b. Torben Hedegaard, Mejsestien 8, genopstiller og blev valgt til 2012  

c. Øvrige medlemmer af bestyrelsen, Lars Quist, Lis Greibe og Birte Refsbech samt 

suppleanterne Ebbe Asserborg og Bent Holstein er på valg i 2011.  

7. Valg af revisorer og suppleant hertil. 

Stella Lützer, Ole Lindstrøm og suppleant Karin Ørngreen-Svendsen er på valg i 2011.

8. Eventuelt. 

De nye skraldespande forårsagede en del debat. Bent Holstein – der finder dem meget skæmmende 

– opfordrede til, at man kører spanden frem, når den skal hentes. På Egernstien (overfor nr. 6) kan 

ses et eksempel på en kasse bygget til at skjule spanden. Kommunen har udsendt folder om korrekt 

behandling/opstilling m.m. af spandene, som man bør efterkomme. Dog er skraldemanden ikke 

flink til selv at efterkomme disse, da spanden ikke stilles tilbage på samme sted. Bestyrelsen vil 

gøre kommunen opmærksom herpå. 

Torben Hedegaard oplyste, at han havde observeret en mårhund på sin grund Egernstien 8. Også 

Asserbohusvej 23 har set en sådan for nylig. Mårhunde er uønskede i Danmark og Skov- og 
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Naturstyrelsen (SNS) beder om at blive underrettet, hvis man ser en sådan. Oplysning kan sendes til 

Hans Erik Svart på hes@sns.dk. Se på SNS hjemmeside, hvordan en sådan ”hund” ser ud. Fra SNS

´s hjemmeside: Mårhunden er ligesom minken og vaskebjørnen en type rovdyr, der ikke er naturligt  

hjemmehørende, og derfor kan forskubbe balance i den danske fugle- og smådyrsfauna. Minken er  

allerede kendt for sin meget kedelig indvirkning på bestanden af vandfugle i nogle lokalområder og 

samme kedelige effekt kan man risikerer at mårhunden får”.

Mårhunden kan også være et problem for mennesker. Den kan nemlig være bærer af rabies.  

Samtidig kan dyret også være vært for parasitten Echinococcus multiloculus, som er en bændelorm, 

der – i værste fald – kan være dødelig for mennesker. Frygt for bændelormen har betydet, at  

friluftslivet flere steder i Østeuropa er gået nærmest i stå. F.eks. undlader man flere steder i de  

østeuropæiske lande at plukke bær og svampe, da disse kan være forurenet med afføring fra  

mårhunde.

Formanden bad de medlemmer, som har fået papirbrev og som fremover ønsker at modtage 

indkaldelser mv. pr. mail sender deres e-mail til bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com med 

oplysning om navn, sommerhus- samt helårsadresse, gerne også telefonnummer.   

Torben Hedegaard videregav sin oplevelse med Statsforvaltningens behandling af klagesagen over 

masten på Skovbovej. Han havde i den forbindelse overset en oplysning, der lå godt gemt i brevet 

fra statsforvaltningen, om at der skulle reageres på kommunens udtalelse til statsforvaltningen inden 

en frist, og ikke på statsforvaltningens svar til ham. Da han ikke havde set dette punkt, var sagen 

”gået død” uden svar/afgørelse i sagen. Til advarsel for andre i lignende situationer. 

Bent Holstein påtog sig at fremkomme med et oplæg om økonomi og istandsættelse af vores veje. 

Susanne Lindow gjorde opmærksom på, at hun ikke havde modtaget formandens beretning med den 

skriftlige indkaldelse. Formanden beklagede. 

Susanne Lindow gjorde opmærksom på, at kommunen har meddelt Asserbo Vandværk, at 

kommunen ikke længere ønsker at stå for opkrævning af vandbidraget, som hidtil er blevet 

opkrævet over ejendomsskatterne. Bestyrelsen skal være opmærksom på om det samme også 

gælder for kontingentet til grundejerforeningen. 

Formanden takkede for god orden. 

Mødet sluttede kl. ca. 11.30. 

Birgitte Olesen (referent) Lars Quist (formand)
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Regnskab for 2009
INDTÆGTER BELØB UDGIFTER BELØB

Kontingenter 91.800,00 Generalforsamling 2.231,00
Renteindtægt Jyske Bank 1.281,54 Kopiering, kontorartikler 1.824,00

Porto 7.156,50
Telefon formand/kasserer/trailer 2.400,00

Aktieudbytte 0,00 Formand/kasserergodtgørelse 4.000,00
Gaver/blomster 465,00
Bestyrelsesmøder 0,00
Trailervedligeholdelse 2.183,29
Containerservice 18.949,60
Vejudgifter 3.972,19
Gebyr, bank og giro 10,00

Indtægter i alt: 93.081,54 Udgifter i alt: 43.191,58
Balance underskud 0,00 Balance overskud 49.889,96
I alt: 93.081,54 I alt: 93.081,54

AKTIVER BELØB PASSIVER BELØB

Kassebeholdning 0,00 Formue pr. 1/1 2009 122.600,50

Kursregulering, aktiepost 4.024,34
126.624,84

Aktiepost 7.136,49 Balance 49.889,96
Jyske Bank 169.378,31
I alt: 176.514,80 I alt: 176.514,80

Frederiksværk, den 31.1.2010



REGNSKAB 2009 BUDGET 2009 BUDGET 2010 BUDGET 2011
Indtægter:
Kontingent 91.800 91800 91200 91200
Renter 1282 1500 0 0
Udbytte 0 0 0 0
Indtægter ialt 93082 93.300 91.200 91.200

Udgifter
Generalforsamling 2231 3500 3500 3500
Containerservice 18950 20000 20000 20000
Vejvedligeholdelse 3972 10000 10000 10000
Bestyrelsesmøder 0 2500 2500 2500
kørselsgodtg. 0 2000 2000 2000
kontorhold 1824 3500 3500 3500
Godtg. formand/kasserer 4000 4000 4000 4000
Telf form./kass./trailer 2400 2400 2400 2400
Porto 7157 7500 7500 7500
Gaver og blomster 465 500 500 500
Trailervedligeh./forsikring 2183 1000 1000 1000
Gebyrer bank m.v. 10 100 100 100
Udgifter ialt 43192 57000 57000 57000

Over/underskud 49890 36.300 34.200 34.200

Frederiksværk, den 31.1.2010     


