
Referat af generalforsamling i 

Asserbohus Grundejerforening
www.asserbohusgrundejerforening.dk    mailto:bestyrelsen.asserbohusgf@gmail.com

den 15. juni 2014 afholdt på Asserbo Kro kl. 10.00

Der var fremmødt 23 medlemmer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Kurt Huusfelt blev valgt 

2. Valg af referent 
Birgitte Olesen blev valgt

3. Formandens beretning 
Formandens beretning var udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden 
bad særligt medlemmerne om at undgå at anvende støjende maskiner særlig på helligdage, 
hvilket havde været tilfældet i denne forgangne påske. Også gørende hunde er generende for
de omboende. Vi har ikke et reglement for støj og anvendelse af motoriserede maskiner i 
vores forening, som det kendes fra andre foreninger. Det kunne overvejes at få et sådant. 
Men i mangel af et sådant opfordrede formanden medlemmerne til at udvise hensyntagen, 
da støjende adfærd forplanter sig langt ud i området. Bestyrelsen er opmærksom på at 
containerne hurtigt var blevet fyldte i år, men at det skyldes at der var kommet for små 
containere, selv om der var bestilt store. Formanden lovede en stor container ved 
Pottemagerstien næste gang. Vær opmærksom på Jeres hække, at de ikke fyldes med grene 
der visner, da sådanne udgør brandfare. Bestyrelsen har ikke hørt yderligere om Asserbohus,
end hvad man har kunnet læse i lokalaviserne, og som formanden havde videreformidlet pr. 
mail til medlemmerne. Medlemmerne vil blive holdt underrettet, hvis/når bestyrelsen måtte 
erfarer noget nyt. 

4. Status for foreningens veje – ved Dan Olsen
Bestyrelsen – og bekræftet af flere medlemmer – har konstateret at vejistandsættelserne er 
udført godt. Bestyrelsen finder, at der nu er entreret med en pålidelig vejmand. Det har været
dyrt , da vejene var dårlige – men vi håber på fremover at få ballance i økonomien omkring 
vejistandsættelserne. 
Susanne Lindow (Asserbohusvej 16) gjorde opmærksom på, at der stadig er huller på vejen. 
Risten ud for nr 16 synker. Bestyrelsen lovede at se på sagen.

5. Kassereren 
a. Fremlægger revideret regnskab til godkendelse
Kassereren ved Anette Huusfelt gennemgik regnskabet og konstaterede at der var et 
underskud på 47.225,41 kr. som følge af den dyre vejistandsættelse. Beløbet tages af vores 
formue. 
Regnskabet blev godkendt.

b. Fremlægger forslag til budget, herunder forslag til kontingent, jf. § 6.
Samme konstaterede, at der er kalkuleret med et underskud på ca. 10.000 kr.
Budget og kontingent på 600 kr. blev godkendt.

       



6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil:

a. På valg i år 2014:
1. Else Nielsen (formand) – villig til genvalg
Formanden blev genvalg med stor akklamation.
2. Birgitte Olesen (bestyrelse) – genopstiller ikke
Ole Lindstrøm erklærede sig villig til valg som bestyrelsesmedlem da Birgitte Olesen udgår 
af bestyrelsen. Ole Lindstrøm blev valgt.

            b. På valg i år 2015 :
1. Dan Olsen (bestyrelse)
2. Lars Quist (bestyrelse)
3. Lars Bancroft (bestyrelse)
4. Ole Lindstrøm (suppleant)
Da Ole Lindstrøm fratræder i utide for at blive bestyrelsesmedlem erklærede Sven Eriksen 
sig villig til at indtræde i dennes sted som suppleant. Sven Eriksen blev valgt som suppleant.

8. Valg af revisor og suppleant hertil: 
På valg for 1 år:
1. Ernst Bue Lund (revisor) – villig til genvalg.
Ernst Bue Lund blev genvalgt.
2. Sven Friis Jørgensen (revisorsuppleant) – villig til genvalg.
Sven Friis  Jørgensen blev genvalgt.

9. Eventuelt

Der udspandt sig en drøftelse om placering af grenbunker på udvalgte steder, som grabbes af
en vognmand, contra grenbunker i containere. Der var ikke stemning for grenbunker til 
grabning, grundet brandfare og rod. Emnet havde i øvrigt tidligere været drøftet og var 
blevet forkastet.
Susanne Lindow havde opserveret en stor gul bus på vejen til og fra Assserbohus. Andre 
havde set den på stranden. Man konkludere at det vist er en gammel Tvind Bus, der ikke har
noget udpræget ærinde i vores område.

Susanne Lindow benyttede punktet til at orientere om, at der for tiden på forsøgsbasis pågår 
udskiftning af hovedvandledningen på strækningen Sikavej – Pottemagerstien. Dette kan 
forårsage luft og urenheder i vandet hos visse medlemmer. Dette er aldeles udfarligt og 
vandet er lige så sund og godt som hidtil. Se vandværkets hjemmeside, mail til værket hvis 
der er spørgsmål og mød gerne op på vandværkets kommende generalforsamlng lørdag den 
21. juni 2014, jf. indkaldelsen.  

Kurt Huusfelt henledte opmærksomheden på grundejerforeningens hjemmesides råd mod 
uindbudte gæster i vores sommerhuse. Der er fortsat konstateret tyverier af brænde (senest 
på Hønsestien). Der er set kassevogne. Møbler er stjålet fra Mostergårdsvej sidste år. Gem 
tingene væk bedst muligt og opsæt eventuelt ”følere” der registrerer biler ved indkørsler og 
tænd evt. lys i huset når i en væk. Udendørs belysning bør dog undgås for ikke at ødelægge  
lyset i sommeraftenerne og natten.
Bestyrelsen gjorde igen opmærksom på servituttens bestemmeler om at hegning skal ske 



med levende hegn, for at bevare stedets naturskønhed. 

Formanden takkede Birgitte Olesen for hendes bidrag til bestyrelsesarbejdet med et par 
flasker og Kurt Huusfelt for hans utrættelige arbejde med foreningens hjemmeside og 
nabohjælp ligeledes med et par flasker. 

Mødet sluttede kl. 11.30 


