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Dagsorden for ordinær generalforsamling for Asserbohus Grundejerforening

Tid: 12. juni 2011 kl. 10:00

Sted: Asserbohus kro

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.

a. Bent Holstein foreslår forbedring af de mest trafikerede veje, se bilag

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.

a. På valg i år:

1. Lars Quist

2. Lis Greibe, genopstiller ikke

3. Birte Refsbæk, genopstiller ikke

4. suppleant Bent Holstein

5. Suppleant Ebbe Asserborg

b. På valg i 2012

1. Birgitte Olesen

2. Torben Hedegaard

7. Valg af revisorer og suppleant hertil.

1. Stella Lützer

2. Ole Lindstrøm

3. Suppleant Karin Ørngreen-Svendsen 

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.
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Formandens beretning 2011:

Året som er gået har ikke budt på de store begivenheder. Bestyrelsen har kun haft nogle 

rutineopgaver i forbindelse med vejvedligehold og containere. Bent Holstein har undersøgt nogle 

muligheder for vejvedligehold, og har fundet én, som kan lave grusveje i en noget pænere kvalitet 

end vi har på Asserbohusvej mv. Herved kunne vi opnå mindre vejstøj og -støv. Et eksempel er 

Sneppevænget (nær Tingkroen). Udbedring af de tre mest trafikerede veje, Asserbohusvej, 

Mostergårdsvej og Mejsestien, vil beløbe sig til ca 30.000 kr. Herved må man også forvente 

aflastning af Egernstien.

Jeg har fået en række henvendelser fra ejendomsmæglere i forbindelse med salg. Faktisk er flere 

sommerhuse er blevet solgt i årets løb, velkommen til de ny medlemmer. Også Asserbohus er sat til 

salg, nu må vi se.

To medlemmer af bestyrelsen har meldt ud, at de ikke genopstiller. Det giver anledning til at 

opfordre ny kræfter til at melde sig til bestyrelsesarbejdet, og sige tak for den indsats de afgående 

har ydet.

Med venlig hilsen, Lars Quist

http://www.asserbohusgrundejerforening.dk/
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Regnskab for 2010
INDTÆGTER BELØB UDGIFTER BELØB

Kontingenter 91.200,00 Generalforsamling 2.800,00
Renteindtægt Jyske Bank 0,00 Kopiering, kontorartikler 1.146,00

500,00 Porto 6.991,00
Telefon formand/kasserer/trailer 2.400,00

Aktieudbytte 0,00 4.000,00
Gaver/blomster 0,00
Bestyrelsesmøder 0,00

457,00
Containerservice 20.452,55
Vejudgifter 4.562,50
Gebyr, bank og giro 0,00

Indtægter i alt: 91.700,00 Udgifter i alt: 42.809,05
Balance underskud 0,00 Balance overskud 48.890,95
I alt: 91.700,00 I alt: 91.700,00

AKTIVER BELØB PASSIVER BELØB

Kassebeholdning 0,00 Formue pr. 1/1 2010 176.514,80

Kursregulering, aktiepost 1.443,51
177.958,31

Aktiepost 8.580,00 Balance 48.890,95
Jyske Bank 218.269,26
I alt: 226.849,26 I alt: 226.849,26

Frederiksværk, den 31.3.2011

Asserbohus Grundejerforening

Opl.skema

Formand/kasserergodtgørelse

Trailervedligeholdelse



REGNSKAB 2010 BUDGET 2010 BUDGET 2011 Budget 2012
Indtægter:
Kontingent 91.200 91200 91200 91200

500
Renter 0 0 0
Udbytte 0 0 0

91700 91.200 91.200 91.200

Udgifter
Generalforsamling 2800 3500 3500 3500
Containerservice 20452 20000 22000 22000
Vejvedligeholdelse 4563 10000 50000 50000
Bestyrelsesmøder 0 2500 2500 2500

0 2000 2000 2000
kontorhold 1146 3500 3500 3500

4000 4000 4000 4000
2400 2400 2400 2400

Porto 6991 7500 7500 8000
Gaver og blomster 0 500 500 500

457 1000 1000 1000
Gebyrer bank m.v. 0 100 100 100

42809 57000 99000 99500

Over/underskud 48891 34.200 -7.800 -8.300

Frederiksværk, den    

Diverse indt.

Indtægter ialt

kørselsgodtg. 

Godtg. formand/kasserer 
Telf form./kass./trailer

Trailervedligeh./forsikring

Udgifter ialt
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Referat af generalforsamling i Asserbohus
grundejerforening den 12. juni 2011

ALLERFØRST: 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.   

Mødet afholdtes kl. 10.00 på Asserbo Kro. 

Af foreningens 130 medlemmer var 19 medlemmer  - heraf 3 medlemmer ved fuldmagt - inklusive 
bestyrelsen repræsenteret.

Følgende bestyrelsesmedlemmer/suppleanter deltog: Lars Quist (formand), Torben Hedegaard, Bent 
Holstein og Birgitte Olesen. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 

Kurt Huusfelt valgtes til dirigent og konstaterede at indkaldelsen var rettidig og forsamlingen 
beslutningsdygtig. 

2. Valg af referent. 

Birgitte Olesen valgtes som referent. 

Fornavn Efternavn

Adresselinie1

Postnummer
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3. Formandens beretning. 

Formanden henviste til sin skriftlige beretning, som var udsendt med indkaldelsen. Der havde været 
meget lidt aktivitet i det forløbne år. Der var indkommet et forslag om forbedring af foreningens 
veje, jf. nedenfor. Den nye elektroniske indkaldelse til generalforsamling var kommet lidt skævt fra 
start, idet flere medlemmer havde fået indkaldelse både pr. brev(e) og pr. mail. Asserbohus er sat til 
salg til omkring 10 mio. hvilket er noget mindre end tidligere. Istandsættelsen af vejene omkring 
Asserbohus afventer et kommende salg, da en ændring af bygningerne vil betinge arbejde på vejene, 
som den ny ejer gerne skulle være medbetaler af. Også vandværket afventer en afklaring. Der er 
ingen plan om kontingentforhøjelse. Bestyrelsen vil nu tage fat på sagen om manglende 
kontingentbetaling fra Sikavej 4. Formanden henviste til, at ved grundejerskifte hæfter såvel 
tidligere som nye ejere for forfaldne kontingenter og andre ydelser – herunder det årlige kontingent 
-, jf. vedtægtens § 5 stk. 1.  Der var ingen umiddelbare bemærkninger til beretningen. 

4. Kassereren 

Formanden gennemgik det reviderede regnskab på vegne af den afgående kasserer Birte Refsbech. 
Posten Porto vil blive nedbragt, når mange flere medlemmer melder sig til at modtage indkaldelser 
m.m. pr. e-mail. Regnskabet blev godkendt.  

Forslaget til Budget blev tiltrådt, med den ændring, at vejvedligeholdelse forhøjes med 40.000 kr. til 
50.000 kr. (se nedenfor under indkomne forslag om forslag til vejvedligeholdelse). 

 5.  Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Bent Holstein havde undersøgt nogle muligheder for vejvedligeholdelse. Bent Holstein gennemgik 
forslaget, der primært er et forslag om at tilknytte en ”fast vejmand” (f.eks. Erik Andel ? fra 
Gilleleje, som har istandsat Sneppevænget ved St. Ryvej til beboernes tilfredshed) til at rådgive 
foreningen om behovet for vedligeholdelse af vores grusveje og til at stå for kommende 
istandsættelser heraf. Foreningen ejer ca. 3000 m veje fordelt på 17 veje. Ifølge vejmand Erik A.  vil 
det koste 22.425 kr. at istandsætte 550 m veje – f.eks. 150 m Asserbohusvej, Mostergaardsvej og 
Mejsestien (i alt 550 m) efter den samme metode som på Sneppevænget. En længere drøftelse 
udspandt sig herefter om behov for istandsættelser, om hvilke veje der havde størst behov eller ikke 
behov, om den hullede Skovbovej, som foreningen kun ejer en mindre del af, og om at også lunker 
på Asserbohusvej trænger til reparation men med asfalt. Kurt Huusfelt overrakte bestyrelsen den 
vejrapport over foreningens 17 veje som han har udarbejdet på baggrund af sine besigtigelser deraf. 
Kurt Huusfelt gjorde opmærksom på, at netop Asserbohusvej, Mostergaardsvej og Mejsestien er de 
veje, der er i bedst stand, da de er blevet repareret inden for de senere år. Rapporten gennemgår 
vejenes tilstand og slid. Materialet vil nu indgå i foreningens overvejelser om istandsættelser. En 
enstemmig afstemning bemyndigede bestyrelsen til at anvende op til 50.000 kr. til istandsættelse af 
de mest trængende grusveje og til asfaltreparationer på Asserbohusvej og til evt. at knytte en fast 
vejmand til at bistå med råd og istandsættelsesarbejde.    
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6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil. 

På valg i år: 

Lars Quist – blev valgt for 2 år. 

Lis Greibe, genopstiller ikke. - Lars Bancroft, Skånstrømsvej 17, valgtes for 2 år. 

Birte Refsbæk, genopstiller ikke. - Dan Olsen, Hedelærkevej 13, valgtes for 2 år. 

Bent Holstein, Mejsestien 10, - valgtes som suppleant for 2 år. 

 Else Nielsen, Asserbohusvej 23, - valgtes som suppleant for 2 år.

På valg i 2012:

Birgitte Olesen, Egernstien 10

Torben Hedegaard, Mejsestien 8.  

7. Valg af revisorer og suppleant hertil. 

Ernst Bue Lund, Egernstien 3, valgtes for 2 år.

Sven Friis Jørgensen, Sikavej 10, valgtes for 2 år

Karin Ørngreen-Svendsen, Skovbovej 4, valgtes som suppleant for 2 år. 
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8. Eventuelt. 

Keld Nielsen, Asserbohusvej 23, gentog sit tilbud om at bringe de gamle skraldestativer til 
genbrugspladsen mod en mindre betaling.  

Kurt Huusfelt orienterede om, at skraldespande nu tømmes hver uge. I vinter havde spandene været 
lagt ned af skraldemændene for at markere at der ikke var noget at tømme. Andre steder var der lagt 
sten på låget. Disse forhold var påtalt overfor kommunen. Der var etableret en SMS kæde med 
politiet, til indberetning af eventuelle mistænkelige episoder, tyveri, m.m.  Der har ikke været 
konstateret indbrud i denne vinter.  

Kurt Huusfelt foreslog bestyrelsen at udarbejde et A-4 ark med oplysninger af fælles interesse for 
medlemmerne, som kunne runddeles via deres postkasser. Oplysningerne kunne dreje sig om 
forbuddet mod løse hunde i området, om parkering, om afbrænding af kvas m.m. med et link til 
kommunens hjemmeside herom, om eksistensen af foreningens hjemmeside, om SMS-kæden, om 
nabohjælp, m.m. Kurt Huusfelt passer hjemmesiden og tilbød at medvirke til udarbejdelse af et 
orinteringsbrev.   

Formanden takkede de afgående medlemmer for deres indsats og de fremmødte medlemmer for god 
orden. 

Mødet sluttede kl. ca. 12.00. 

Birgitte Olesen (referent)                                                            Kurt Huusfelt (ordstyrer) 
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