
Asserbohus Grundejerforening  - Vi fylder  

Referat fra ordinær generalforsamling

Afholdt Søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00, Melbylejren, Havtyren

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Kurt Husfelt valgtes til dirigent
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

2. Valg af referent
Ole Lindstrøm valgtes til referent

3. Formandens beretning – udsendt sammen med indkaldelsen
Yderligere kommentarer fremkommet på generalforsamlingen:

a. Medlemmerne opfordredes til at oplyse mailadresser, så kommunikationen kan 
afvikles nemmere. 31 medlemmer har stadig ikke oplyst mail adresse.

b. Alle træerne på Asserbohusgrunden er fældet med undtagelse af en bræmme 
rundt om området
Bestyrelsen vil holde et vågent øje med, at klausulen om genplantning senest ½ 
år efter byggeriets færdiggørelse, opfyldes. 
Vi skal have genskabt områdets skovkarakter i videst muligt omfang.

c. Asserbohus har bidraget med 20 kontingentandele til foreningen.
Bestyrelsen overvejer, hvordan kontingent for de nye ejere skal fastsættes.
Susanne Lindow bemærkede, at vandværket opkræver samme afgift for alle, 
også de nye parceller (11 totalt)

d. Bestyrelsen opfordredes til at checke, om vedtægterne var opdateret til også at 
rumme de nye ejere, der naturligt kan have andre interesser som følge af 
udlejningen, end den øvrige medlemskreds har

e. Der udtryktes tilfredshed med bestyrelsens håndtering af Asserbohus sagen
Specifikt formanden komplimenteredes for en omfattende orientering

f. Formanden konstaterede, at kommunen nødigt går ind i sager om ulovlig 
helårsbeboelse, uhensigtsmæssig adfærd på egen grund osv.
Bestyrelsen har desværre ingen beføjelser til at gribe ind.

4. Lars Quist redegjorde for historien og bestyrelsens håndtering af Asserbohus sagen
a. Efter at Tvind satte skolen til salg i 2005, blev den endeligt solgt 2013/14
b. Lokalplaner blev vedtaget i 2006 (01.33 og 01.35), og derpå i 2008 den 

nugældende 01.37. Den fastholdt en bebyggelsesprocent på 10.
c. Kommunen dispenserede i 2014 fra bebyggelsesprocenten og tillod 15%

Der var massive protester fra naboer og betyrelsen
Bestyrelsen henviste til, at den gennemsnitlige procent i det nuværende 
byggeprocent er 4,7 i gennemsnit, og at 15 % ville forandre områdets karakter, 
men det blev ikke taget i betragtning 



d. Henvendelser til Halsnæs avis om at dække sagen blev ikke taget op af avisen

5. Status for foreningens veje – v/Dan Olsen
a. Grundet nedrivningen og byggeriet på Asserbohusgrunden har renoveringen af 

veje været sat i bero
b. Vejene bliver gennemgået i den nærmeste tid med henblik på reparation.

Asserbohusvej undtages, idet der opføres 2 nye sommerhuse i den næste tid.
Generalforsamlingen henstillede, at der udføres nødvendig reparatione af 
asfalten på Asserbohusvej, om muligt financieret af Skanlux, for at forhindre 
større skader
Vi følger op på, at vejene bringes tilbage i samme stand som før byggeriet

c. Pottemagerstien skal have fornyet vandledningen (i rabatten) i nærmeste fremtid
d. Stenene i svinget Asserbohusvej / Skånstrømsvej er væltet og overgroet

Kurt Huusfelt lovede at få dem bragt på højkant, så de atter kan ses af bilisterne

6. Regnskabsføreren fremlagde revideret regnskab og budget, herunder forslag til kontingent, 
jf. § 6 til godkendelse

a. Regnskabet blev godkendt
b. Budgettet blev godkendt.
c. Kontingentet forbliver uændret, men bestyrelsen bemærkede, at det ikke var 

forhøjet i 9 år. 
Derfor måtte man forudse en stigning i nærmeste fremtid for at imødegå de 
almindelige prisstigninger.
Foreningen har en kassebeholdning til at dække kommende udgifter til 
renovering af Asserbohusvej, når byggeriet er færdigt
Det er ikke formålet at samle formue.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag

8. Valg af bestyrelse og suppleanter hertil:
     På valg i år 2015:

Lars Bancroft Genvalgt
Dan Olsen     Genvalgt 
Lars Quist Genvalgt 
Hans Eriksen, suppleant Genvalgt

På valg i 2016
Else Nielsen, formand
Ole Lindstrøm

9. Valg af revisor og suppleant hertil:
På valg for 1 år
Ernst Bue Lund (revisor) Genvalgt
Svend Friis Jørgensen Genvalgt
(revisorsuppleant) 

10. Eventuelt
a. Et medlem foreslog at åbne bommen på Skånstrømsvej mod Privatvej for at 

aflaste Asserbohusvej efter de nye huse er færdige
Diskussionen viste, at bommen faktisk havde stoppet en tidligere massiv kørsel 
fra Møllevangsvej til Privatvej

b. Vi er 133 parceller i foreningen
Formanden berettede, at der pt. kun er et enkelt sommerhus til salg, samt at 
husene sælges meget hurtigt og stort set til prisen



c. Formanden udtrykte stor tak til Kurt Huusfelt for arbejdet med hjemmesiden        

Efter generalforsamlingen holdt museumsvært Anne Bramsen et meget 
spændende indlæg om ”en sommer mosaik om Asserbo” i anledning af vores 
60-års fødselsdag

Ole Lindstrøm

                                  


