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Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Afholdt Søndag den 2. juli 2017 kl. 10:00,  
Under åben himmel i krydset Asserbohusvej / Skånstrømsvej

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Kurt Huusfelt blev valgt til dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og besluningsdygtig
8 af medlemmerne var repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling.

2. Valg af referent
Ole Lindstrøm valgtes til referent

3. Beslutningsafstemning om ændringer af vedtægten som angivet i referat fra den ordinære 
generalforsamling, afholdt 11. juni 2017:. 
Vedtægternes nye ordlyd:

1. §6 
Til foreningens administration og øvrige udgifter, herunder udgifter til vejvedligeholdelse, betaler hvert medlem for 
hver andel medlemmets grunde (matr. nr.) er tildelt et årligt kontingent, der fastsættes for det kommende år på den 
ordinære generalforsamling. Anvendes en ejendom (matr. nr.) til andet end privat ophold i sommerhus, herunder 
udlejning i væsentligt omfang, vil den kunne pålægges mere end en andel.

2. §9:  
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni i Asserbo. 
Den indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved E-mail, dog efter medlemmets ønske  ved almindeligt brev. 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: . . . . 

§9: 
Ombytning af dagsordenspunkterne 4 (Regnskab / budget) og punkt 5 (Indkommende forslag)
Begrundelsen er, at der kan vedtages indkommmende forslag, som vil influere på budgettet, der følgeligt må komme 
bagefter

3. §11
Bestyrelsen leder foreningen. Den er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede, og formand eller næstformand 
er en af disse. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans 
forfald næstformandens stemme afgørende. Foreningen forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden, i 
hans forfald næstformanden, med et andet bestyrelsesmedlem, dog med den begrænsning, som fremgår af §14. 
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer finder det påkrævet. Der skrives et 
referat, der sendes via e-mail til bestyrelsesmedlemmerne. Referat betragtes som godkendt, med mindre der gøres 
indsigelse pr mail inden for en uge fra modtagelsen

4. §18:  
Parkering skal ske på egen grund. Foreningen kan affatte bestemmelser om indskrænkning og regulering af færdsel 
og parkering på foreningens vejareal. Bestyrelsen kan med den ordinære generalforsamlings forventede godkendelse 
opsætte skilte herom.

Vedtægtsændringer blev punkt for punkt sat til afstemning.
Alle ændringerne blev enstemmigt vedtaget og er dermed gyldige fra dags dato.
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4. Eventuelt
a. Genplantning på den gamle Asserbohusgrund

i. Billeder fra Asserbohusgrunden søges. Bedes sendt til bestyrelsen
ii. Vi opfordrer medlemmerne til at melde sig som donorer af planter til ejerne af de 

nye huse. Ideen er at tilbyde grav-selv-op planter til interesserede.
Meld dig som donor til bestyrelsen

b. Kontakt til de nye ejere
Der er tilknyttet en fælles opsynsmand til nye huse. Kontaktdetaljer er opsat på 
affaldsskurene af den enkelte parcel.
Kontakt opsynsmanden, hvis du har problemer / spørgsmål vedr de nye huse. 

c. Bestyrelsen undersøger, om vedtægterne skal tinglyses på den enkelte matrikel. 
Anette Husfeldt tilbyder i så fald at stå for tinglysningen, som da 1.660 kr ialt.
Anne Kathrine Skibelund tilbød på stedet hjælp til en eventuel tinglysning.

d. Huller i asfalten på Asserbohusvej
Der er opstået flere huller i asfalten, som bør lukkes snarest. Anne Kathrine Skibelund 
dokumenterer med foto, og så må vi have vejmanden på opgaven med at få dem lukket.

Ole Lindstrøm

Referent
12/7 2017

                                  


