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Dagsorden for ordinær generalforsamling for Asserbohus Grundejerforening

Tid: 10. juni 2012 kl. 10:00

Sted: Asserbo kro

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren

a. fremlægger revideret regnskab til godkendelse

b. fremsætter forslag til budget som vedlagt

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer.

a. forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens §10 som vedlagt

b. forslag fra bestyrelsen om afvikling af traileren

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil.

a. På valg i år:

1. Torben Hedegaard, genopstiller ikke

2. Birgitte Olesen

3. suppleant Bent Holstein, genopstiller ikke

b. På valg i 2013

1. Dan Olsen

2. Lars Quist

3. Lars Bancroft

4. suppleant Else Nielsen

7. Valg af revisorer og suppleant hertil.

1. Ernst Bue Lund, Egernstien 3 

2. Sven Friis Jørgensen, Sikavej 10, på valg i 2013 

3. Suppleant Karin Ørngreen-Svendsen, på valg i 2013 

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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Regnskab for 2011
INDTÆGTER BELØB UDGIFTER BELØB

Kontingenter 90.900,00 Generalforsamling 2.240,00
Renteindtægt Jyske Bank 900,09 Kopiering, kontorartikler 2.455,00

500,00 Porto 7.810,00
Salg af tegningsretter 482,00 Telefon formand/kasserer/trailer 2.000,00
Aktieudbytte 0,00 3.000,00

Gaver/blomster 0,00
Bestyrelsesmøder 300,00

467,00
Containerservice 20.398,50
Vejudgifter 12.100,00
Gebyr, bank og giro 10,00

Indtægter i alt: 92.782,09 Udgifter i alt: 50.780,50
Balance underskud 0,00 Balance overskud 42.001,59
I alt: 92.782,09 I alt: 92.782,09

AKTIVER BELØB PASSIVER BELØB

Kassebeholdning 0,00 Formue pr. 1/1 2010 226.849,26

Kursregulering, aktiepost -4.203,00
Aktiepost 4.377,00 222.646,26
Jyske Bank, Opsparing 150.900,09 Balance 42.001,59
Jyske Bank, daglig konto 109.370,76
I alt: 264.647,85 I alt: 264.647,85

Frederiksværk, den 31.12.2011

Asserbohus Grundejerforening

Opl.skema

Formand/kasserergodtgørelse

Trailervedligeholdelse



Budget 2011 Regnskab 2011 Budget 2012 Budget 2013
Indtægter:
Kontingent 91.200 90900 91200 91800

500 982
Renter 0 900 0
Udbytte 0 0 0

91700 92.782 91.200 91.800

Udgifter

Generalforsamling 3500 2240 3500 3500

Containerservice 22000 20398 22000 22000

Vejvedligeholdelse 50000 12100 50000 50000

Bestyrelsesmøder 2500 300 2500 4000

2000 0 2000 2000

kontorhold 3500 2455 3500 3500

4000 3000 4000

2400 2000 2400

Porto 7500 7810 7500 8000

Gaver og blomster 500 0 500 500

1000 467 1000

Gebyrer bank m.v. 100 10 100 100
99000 50780 99000 93600

Over/underskud -7300 42.002 -7.800 -1.800

Diverse indt.

Indtægter ialt

kørselsgodtg. 

Godtg. formand/kasserer 

Telf form./kass./trailer

Trailervedligeh./forsikring

Udgifter ialt
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Bestyrelsens forslag til ny § 10 i foreningens vedtægt: 

”Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges hver især for 2 år, således at 2 henholdsvis 3 
bestyrelsesmedlemmer afgår hvert andet år.

Desuden vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hvilke sidste 3 ikke må være medlem 
af bestyrelsen og vælges for 1 år. 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og revisor skal om 
muligt være regnskabskyndige.” 

Med forslaget søges antallet af medlemmer i bestyrelsen mindsket, reelt er det én suppleant og én 
revisor mindre. 

På bestyrelsens vegne, Lars Quist
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Kære Navn På Medlem 

Det vil være en stor aflasning i bestyrelsesarbejdet, og en besparelse, hvis du 
vil være så venlig af tilmelde dig e-mail på:

bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

Hermed referat fra årets ordinære generalforsamling samt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
vedrørende forslaget om ændring af vedtægtens §10

Nykonstitueret bestyrelse efter generalforsamlingen 2012 er sammensat således:

Else Nielsen, Asserbohusvej 23, formand
Dan Peder Olsen, Hedelærkevej 13, kasserer
Lars Quist, Hedelærkevej 14, næstformand
Lars Bancroft, Skånstrømsvej 17, 
Birgitte Olesen, Egernstien 10, sekretær

Anette Huusfelt, Egernstien 7, (suppleant)
Ole Lindstrøm, Mejsestien 7, (suppleant)

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen,

Lars Quist
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Referat af generalforsamling i Asserbohus grundejerforening den 10. juni 2012

Mødet afholdtes på Asserbo Kro kl. 10.00.

Af foreningens 130 medlemmer deltog følgende 16 medlemmer : Asserbohusvej 3, 14, 16, 21, 23 og 27. 
Alfestien 4. Egernstien 3. Hønsestien 4 og 6. Mejsestien 7. Mostergårdsvej 1 og 22. Pottemagerstien 8 og 
10. Skånstrømsvej 15 B samt bestyrelsens 5 medlemmer. 

1. Kjeld Nielsen, Asserbohusvej 23 valgtes til dirigent.

2. Birgitte Olesen valgtes til referent.

3. Formanden afgav beretning. Se den med indkaldelsen udsendte skriftlige beretning. Formanden 
oplyste, at det særligt har været vejistandsættelserne der har optaget bestyrelsens tid. Endvidere 
meddelte Lars Quist at han stopper som formand for foreningen men fortsætter som medlem af 
bestyrelsen.

4. Kasseren gennemgik regnskab for 2011 og budget for 2013. Af budgettet for 2013 fremgår det at 
bestyrelsen ønsker afsat 50.000 kr. til fremtidig istandsættelse og vedligeholdelse af foreningens 
veje. Endvidere foreslås det, at udgiftsposterne ”godtgørelse til formand/kasserer 4000 kr” og 
”telefon til form./kass./trailer 2400 kr” udgår mens ”bestyrelsesmøder” forhøjes fra 2500 kr til 
4000 kr og der indsættes en ny post ”kørselsgodtgørelse 2000 kr” - en besparelse på 2900 kr. Det 
årlige kontingent er fortsat 600 kr. pr. andel/grund. 
Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.

5.  a) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af vedtægtens § 10:
Formålet er at søge antallet af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter nedbragt ikke mindst i lyset 
af, at det har vist sig svært at hverve medlemmer til bestyrelsesarbejdet. Mens bestyrelsen i dag 
består af 5 medlemmer med 2 suppleanter og 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, foreslås det med 
vedtægtsændringen at bestyrelsen fortsat består af 5 medlemmer men med 1 suppleant, 1 revisor 
og 1 revisorsuppleant.  Det er reelt  1 suppleant og 1 revisor mindre. Det præciseres at 2 
bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 i ulige år. 

Forslaget sattes til afstemning og blev vedtaget med 16 stemmer for, ingen imod. Det indebærer, 
at der herefter, jf. vedtægtens § 13, skal indkaldes til ny generalforsamling inden 1 måned. På 
denne kan beslutningen om vedtægtsændringen gyldigt vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer 
er for forslaget uden hensyn til de mødendes tal.
Susanne Lindow (Asserbohusvej 16) fandt at bestyrelsen burde have præciseret forslaget bedre 
inden udsendelsen til medlemmerne evt. ved reference til den nuværende bestemmelse. 
Asserbohusvej 3 bad bestyrelsen undersøge om vedtægten er/skal være tinglyst. 

b) Forslag fra bestyrelsen om at afvikle traileren:
Flere fremmødte ytrede at være for en bevaring af traileren mens andre var for en afvikling som 
foreslået. Enkelte ytrede ønske om at købe den, gerne sammen med andre. Forslaget sattes til 
afstemning. 10 medlemmer og bestyrelsens 5 medlemmer stemte for bestyrelsens forslag, som 
herefter blev vedtaget. Bestyrelsen orienterer Lassen (Asserbohusvej 17), der hidtil har bestyret 
traileren, om beslutningen og sørger for afmelding og bortskaffelse. 
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6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Torben Hedegaard ønsker ikke genopstilling. Else Nielsen, der p.t. er suppleant, blev foreslået 
som nyt medlem. Else blev valgt med akklamation.
Birgitte Olesen blev genvalgt.
Annette Huusfelt (Egernstien 7) blev valgt som bestyrelsessuppleant in absentia (havde 
tilkendegivet at være villig til posten). 
Ole Lindstrøm (Mejsestien 7) blev valgt som bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ernst Bue Lund (Egernstien 3) var villig til genvalg.
Sven Friis Jørgensen og 
Karin Ørngreen-Svendsen er ikke på valg i år. 

8. Eventuelt
Dan Olsen orienterede om bestyrelsens forslag om at knytte en fast vejentreprenør til at holde 
løbende tilsyn med de istandsatte veje for at sikre deres fortsatte vedligeholdelse. Endvidere 
orienteredes om, at bestyrelsen agter at igangsætte flere vejistandsættelser, jf. budget for 2013 på 
50.000 kr. til veje.

Der lød stor ros til bestyrelsen for istandsættelsen  af vejene indtil nu, en tak som særligt blev rettet til 
Dan Olsen, der har lagt et meget stort arbejde i at få gennemført istandsættelsen. 
Dan Olsen slog til lyd for afholdelsen af f.eks. en vejdag for medlemmerne for at skabe større interesse 
og sammenhold blandt medlemmerne. Endvidere vil Dan sammen med Kurt Huusfelt arbejde på et 
nyhedsbrev til medlemmerne via hjemmesiden, hvor medlemmerne vil kunne fremkomme med forslag 
m.m. 

Hønsestien 6  ønskede at henlede medlemmernes opmærksomhed på betydningen af en rigtig optænding 
af vores brændeovne. Forkert afbrændning medfører udslip af miljøskadelig og sundhedsskadelig røg. 
Der kan hentes nyttige oplysninger herom på nettet, hvilket medlemmet havde gjort. Et papir med gode 
og overskuelige råd afleveredes til bestyrelsen, der lovede at få oplysningerne lagt ud på foreningens 
hjemmeside evt. med link til Miljøstyrelsens pjece om emnet. Flere medlemmer støttede forslaget.

Medlemmer, der ikke har afleveret deres mail adresse opfordredes til at sende den til 
bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com 
Dette vil spare foreningen for store portoudgifter.

Referent                                                     Dirigent

Birgitte Olesen                   Kjeld Nielsen

Den -------
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Indkaldelse
til

ekstraordinær generalforsamling vedrørende en ændring i en paragraf i vedtægten, jf. vedlagte 
referat fra den ordinære generalforsamling den 10. juni 2012. 

Tid: Søndag den 8. juli 2012 kl. 11.00
Sted: Hos Birgitte Olesen, Egernstien 10

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Afstemning om bestyrelsens forslag til ændring af teksten til gældende vedtægts § 10.

Ny § 10 :

”Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges hver især for 2 år, således at 2 henholdsvis 3 
bestyrelsesmedlemmer afgår hvert andet år. 

Desuden vælges 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hvilke sidste 2 ikke må være medlem 
af bestyrelsen og vælges for 1 år. 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og revisor skal om 
muligt være regnskabskyndige.”

Gældende § 10 :

”Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 

Af bestyrelsen afgår efter tur henholdsvis 2 og 3 hvert andet år. 

På den ordinære generalforsamling vælges i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer, i ulige år 3. Desuden 
vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant og derefter 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, hvilke 3 
sidste ikke må være medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Kasserer og revisor skal være 
regnskabskyndige.” 

Med venlig hilsen 

Else Nielsen
formand
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