
Asserbohus Grundejerforening 
 

Referat fra ordinær generalforsamling 
Afholdt Søndag den 12. juni 2016 kl. 10:00, Asserbo kro 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

Kurt Huusfelt valgtes til dirigent 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
24 af medlemmerne var repræsenterede på generalforsamlingen 
 

2. Valg af referent 
Ole Lindstrøm valgtes til referent 
 

3. Formandens beretning – udsendt sammen med indkaldelsen 
Formanden indledte sin mundtlige beretning med en stor tak til Else Nielsen, der forlod 
formandsstolen i november sidste efter år efter knap 4 år i stolen.  
Else er nu fraflyttet sit hus på Asserbohusvej. 
Formanden præciserede, at trods de forandringer, der er sket med opførelsen af de nye 
huse på Asserbohusgrunden, så skal vi se fremad og skabe et godt samarbejde med de nye 
medlemmer, som ønskedes velkomne i foreningen. 
Yderligere kommentarer fremkommet på generalforsamlingen: 

a. Birgitte Olesen spurgte ind til den klage, der er udarbejdet over kommunens 
sagsbehandling.  
Den er indsendt til Statsforvaltningen og ligger nu hos Natur- og Miljøstyrelsen. 
Det drejer sig om forhøjelsen af byggeprocenten fra 10 til 15%, overskridelsen 
af max-grænsen for huse (250 kvm), dispensation for indkørsel til de nye huse 
på Mostergaardsvej via Hedelærkevej, genplantning mm. 
Relevante dele af  korrespondancen vil nu blive linket ind på hjemmesiden. 

b. Bent Holstein opfordrede bestyrelsen til at være opmærksom på, at der ikke 
opsættes raftehegn i skel. Det gælder ikke mindst de nye huse, som ligger 
ganske tæt og ikke har væsentlig beplantning i skel. 
Formanden replicerede, at reglerne er ganske klare: Levende hegn i skel, og det 
vil blive håndhævet som fastlagt i lokalplanen for Asserbohusgrunden. 
Det er samme regler, som gælder iflg servitutterne på de øvrige grunde i 
foreningen. 
Thomas Andersen, som er ejer af et af de nye huse meddelte, at de var blevet 
overraskede over den massive træfældning i forbindelse med opførelsen af  
huset, og arbejder på at få skovkarakteren tilbage til området så hurtigt som 
muligt. 
Holstein henviste til gartner Ole Rasmussen i Ll Lyngby, som har stor erfaring 
med beplantning i området 
 



c. Bjarne Hansen foreslog, at foreningen udbeder sig en kontaktperson for hvert af 
udlejningshusene.  
Navn og telefonnummer burde så være synligt udenpå husene samt 
hjemmesiden. Kunne benyttes i tilfælde af problemer med parkering eller støj. 
Susanne Lindow kommenterede, at der er mere støj fra kolonien Katrinedal ! 
Bestyrelsen vil forsøge at få kontaktpersoner fra alle ejere. 
 

Formandsberetningen blev godkendt 
 

4. Regnskabsfører Anette Huusfelt fremlagde revideret regnskab og budget. 
a. Regnskabet blev godkendt 

- Det blev oplyst, at posten ”Porto” indeholder kommunens gebyr for 
opkrævning af kontingent. Resten er brevporto til medlemmer uden kendt 
mailadresse. 

b. Budgettet blev godkendt. 
Kontingentet forbliver således uændret, - det er ikke forhøjet i 10 år.  
Derfor må man forudse en stigning i nærmeste fremtid for at imødegå de 
almindelige prisstigninger. 
Foreningen har en kassebeholdning til nogenlunde at dække kommende udgifter 
til renovering af Asserbohusvej. Vi har talt om den længe, men det er ikke 
hensigtsmæssigt at renovere vejen, før byggerierne er færdige. 
 

5. Indkomne forslag 
a) Grenaffald samles fremover to gange årligt i bunker i stedet for containere 

(Bestyrelsen) 
Flere henvendelser påpeger, at containerne allerede er fyldte dagen før de skulle 
ankomme. 
Bestyrelsen bemyndigedes til at aftale afhentning foran den enkelte grund, såfremt 
dette ikke er mere end 10% dyrere end containere. 

b) Parkeringsbegrænsning 
(Bestyrelsen) 
Enighed om, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre egentlige parkeringsrestriktioner. 
Problemet er udlejningshusene, der bevisligt tiltrækker et stort antal biler. 
Vi prøver med en folder til udlejningshusenes gæstebøger om kørsel og parkering. 

c) Udbedring af Asserbohusvej med yderligere bump samt åbning af bommen på 
Skånstrømsvej (Jette Thjellesen)  
Asserbohusvej renoveres ikke før de sidste 5 huse er bygget. Der er fokus på at få 
Skanlux til at betale for skader (se eventuelt) 
Bump vil blive en del af den renovering. 
Åbning af bommen vil iflg generalforssamlingens opfattelse kun øge den 
gennemkørende trafik mellem Nyvej og Møllevangsvej. Denne reduceredes betydeligt, 
da bommen blev sat op. Derfor vil bommen forblive lukket for nærværende. 
 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil: 
     På valg i år 2016: 

Else Nielsen   Udtrådt 
Ole Lindstrøm       Genvalgt  
Nyt bestyrelsesmedlem:   Henrik Lund-Jacobsen, Rensdyrvej 2 
Hans Eriksen, suppleant   Genvalgt 



På valg i 2016 
Lars Quist 
Lars Bancroft 
Dan Olsen 

Valg af revisor og suppleant hertil: 
På valg for 1 år 
Ernst Bue Lund (revisor)   Udtrådt 
Svend Friis Jørgensen (revisorsuppleant) Udtrådt 
Birgitte Olesen   Ny Revisor 
Stella Lützer    Ny revisorsuppleant 
 
 

7. Eventuelt 
a.  Vejene og Skanlux 

Vi har fotodokumentation af vejene inden byggeriet startede og har gentagne 
gange forsøgt at få en dialog i gang med Skanlux om betaling af reparationen. 
Dette er uden held. 
Pt forsøger vi via kommunen at lægge pres på Skanlux for at få det afklaret. 
Anne Katrine Skibelund mindede om, at vi regelmæssiggt skal kommunikere 
kravene til Skanlux for ikke at miste retten over tid. Bestyrelsen er bevidst om 
dette.  
Et egentligt civilt søgsmål anses for alt for dyrt, sammenlignet med de beløb, 
der er tale om. Der vil være fokus på dette. 

b.  Den nyligt gennemførte opretning af grusvejene har efterladt nogle store sten på 
nogle af vejene. Vi prøver at checke / få udbedret 

c. Kommunikation via brevpost ønskes indstillet 
Vi vil gennemføre en revision af vedtægterne til godkendelse på næste 
generalforsamling. Anne Kathrine Skibelund tilbød at være med i 
gennemgangen. Et af formålene er at få fjernet passagen om brevpost. 
Susanne Lindow mindede om, at der findes lovmateriale om, hvordan man mest 
hensigtsmæssigt afskaffer brevpost. Det vil vi se på. 

d. Else Nielsen takkede af efter de knap 4 år som formand og ønskede os et 
harmonisk samarbejde med de nye medlemmer 

e. Stella Lützer konstaterede, at hybenroserne var ved at brede sig nede i klitterne. 
Der er en bekæmpelsesplan på landsbasis. 

 
 

 
 

Ole Lindstrøm 
referent 
                                   


