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Referat fra ordinær generalforsamling 

Afholdt Søndag den 11. juni 2017 kl. 10:00,  Asserbo kro 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Kurt Huusfelt blev valgt til dirigent 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 
20 af medlemmerne var repræsenteret på generalforsamlingen 
 

2. Valg af referent 
Ole Lindstrøm valgtes til referent 
 

3. Formandens beretning  
Beretningen var fremsendt med indkaldelsen, og formanden fremhævede især følgende i den mundtlige 
beretning på generalforsamlingen: 
 

a. Vi må leve med de nye udlejningshuse, men vil løbende opfordre til, at der beplantes for at 
retablere plantagepræget i området 
Kommunen har ikke imødekommet vores ønske om påtale manglende genplantning. 
Bestyrelsen overvejer, om der kan gøres mere. 
Formanden redegjorde for det, der ses som overgreb fra kommunens side, incl dispensation 
for størrelsen af feriehusene og den afviste ankesag. 
Grundet en ofte meget avanceret ejerstruktur er det meget svært at fastslå, hvem der 
egentligt ”tegner” det enkelte hus og dermed få en dialog 

b. Vedligehold af vejene: Asserbohusvej bliver ikke totalrenoveret før de sidste grunde er 
bebygget. Huller skal udbedres, og medlemmerne opfordres til at melde om nye huller til 
bestyrelsen, så den kan sikre udbedring. 
Gentagne forsøg på at få Skanlux til at bidrage til vejreparationen er ikke lykkedes, men vil 
blive fortsat.  

c.  Det fornemmes, at kommunen og Skanlux begge udnytter, at vi som forening ikke har 
juridisk ekspertise endsige midler til advokater til at matche dem. 
 

Formandsberetningen blev godkendt 
 

4. Regnskabsfører Anette Huusfelt fremlagde revideret regnskab og budget. 
 

a. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 



b. Budgettet blev godkendt. Kontingent er uændret. 
Det blev nævnt, at de kommende vedtægtsændringer evt vil kræve tinglysning med 
betydeligt gebyr, - og dermed burde indgå i budgettet.  
Afgiften til evt tinglysning blev oplyst til at udgøre 1.600 Kr - og accepteret som værende 
under bagatelgrænsen af generalforsamlingen 

 
5. Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne 
Bestyrelsen havde stillet forslag om: 

 Vedtægtsændringer til §§ 6, 9, 11, 18 (forslag var fremsendt) 

 Fortsat indsamling af grenaffald fra bunker 
   

Vedtægtsændringerne: 
1. §6:  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende nye affatning 

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:  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende nye affatning: 
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:  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt at bytte om på 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:  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende nye affatning: 
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:  Generalforsamlingen vedtog enstemmigt følgende nye affatning: 
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 forudsætter tilstedeværelse af 2/3 af medlemmerne, selv om de blev 
vedtaget enstemmigt. Under 1/5 af medlemmerne var repræsenteret, så der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling inden 25/6 til afholdelse senest 11/7.



Grenaffald:  
Forsøget med at indsamle bunker i stedet for containerne har voldt nogle problemer med uafhentede 
bunker. Prisen pr kilo er dog betydeligt lavere end for containerservicen. Derfor vil vi fortsat teste 
denne indsamlingsmetode i efteråret,-  dog således, at der afstikkes ca 10 pladser, hvor man kan 
lægge sine grene max 3 uger inden afhentning, som varsles pr mail.  
Forslaget blev vedtaget enstemmigt  

 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil: 

     På valg i år 2017: 
Dan Olsen   Udtrådt 
Lars Quist       Genvalgt  
Lars Bancrofft     Genvalgt  
Hans Eriksen   Nyt bestyrelsesmedlem 
Anne Kathrine Skibelund  Ny suppleant   
 

7. Valg af revisor og suppleanter hertil: 
     På valg i år 2017: 

Stella Lützer   Genvalgt 
Birgitte Olesen  Genvalgt 
 
 

8. Eventuelt 
a. Ændringen i planloven, som nu giver mulighed for pensionister at bosætte sig helårs i 

sommerhuset efter et års ejerskab, og iøvrigt giver mulighed for beboelse i sommerhalvåret samt 
”lejlighedsvist” i vinterhalvåret, blev diskuteret. 
Det blev informeret, at en højesteretsdom, som liberaliserer udlejning, har sat gang i regeringens  
aktiviteter med lovgivningen. Regeringens erklærede mål er liberalisering i sommerlandet 
Så det er nok op ad bakke for os, der ønsker at bevare området som det er. 
 

b. Stella Lützer opfordrede til at fremskynde genplantning med oplysning til de nye huses ejere. 
Skovfolk ved, hvordan man genplanter i vores skov. Stella sender kontaktinfo til bestyrelsen. 
Vi tilstræber at få lavet en folder, som med fakta kan overbevise ejerne om at genplante ved de 
nye huse. 
Flere medlemmer tilbød at donere selvplantede træer fra deres haver. De vil kunne leve i 
plantagen, modsat mange fra planteskolerne 
 

Ole Lindstrøm 

referent 

                                   


