
Generalforsamling i Asserbohus Grundejerforening 17 juni 2007 kl. 10 pi Asserbo Kro

Til stede var 26 personer, heraf 19 stemmeberettigede, samt to fuldmagter.

Kurt Huusfelt blev valgt til dirigent og Michael Bladel til referent.
Dirigenten gav formanden, Lars Quist ordet til irsberetning. Den er lagt ud pi foreningens
hjemmeside og vil ogsi blive distribueret over nettet, hvorfor referatet koncentrerer sig om tre
hovedpunkter i beretningen.

1 Lokalplanen. Foreningen har indklaget den ny lokalplan for Asserbohus/Tvind-omr6det til
Naturklagen&vnet, idet foreningen mener, at lokalplanen krenker geldende servitut for
grundstorrelser samt adgangsforhold til Asserbohus. Naturklagen&vnet har bedt kommunen
om alle sagsakter, men har endnu ikke svaret grundejerforeningen.

2. Foreningen betragter en servitut som en beskyttelse af omridet og hevdelse af dets karakter
som rekreativt omride. Pi den baggrund indskerpede formanden, at ulovlige hegn fiernes,
medmindre de er opsat med midlertidig dispensation, samt at der ikke legges affaldsgrene
som skelhegn. De er grimme, og de er brandfarlige.

3. Vejvedligeholdelse. Foreningen har som sredvanlig behandlet Asserbohusvejs kranke
tilstand og anmodede forsamlingen om henstand til at reparere, indtil vi kender Asserbohus'
skebne og kan se, hvilken belastning og forvrerring til- og frakorsel til byggeri
afstedkommer. De nye ejere vil blive afkrrevet sin del af reparationerne, og vi vil overveje
omkostningerne ved at oprette vejen fra grunden. Under vejdebatten navnede Torben
Hedegaard muligheden for at lave smfl hulboringer i vejkanten til opsamling af vand, si
gruset mflske bliver liggende. Han vil gore forsoget hos sig selv pi Mejsestien og fortalle
om resultatel.

Til formandens beretning var der kommentarer om at sikre, at ny ejer pi Asserbohus gores
ansvarspligtig over for odelaggelse af vej. Og der var onske om at reklamere mere for foreningens
hjemmeside. I ovrigt kan man gi ind p6 Google og skrive Asserbohusgrundejerforening i sogefeltet.
Pi hjemmesiden ligger lokalplanen og brevet fra Naturklagenevnet samt ovrige nyttige
oplysninger.

Kasserer Anette Huusfelt aflagde beretning om regnskabet, der viser en kassebeholdning pi
135.000 kr. i Jyske Bank til 3,5Yo i ojeblikket med forventning om en stigning pi en kvart procent.
Desuden aktier i Den Danske Bank pl 15.000 kr. fuets overskud var pi 38.000 kr..

Regnskab og budget blev godkendt.

Pi valg til bestyrelsen var Lars Quist, Lis Greibe og Bent Holstein. Da Bent Holstein onskede at
trekke sig, modtog advokat Birte Refsbech, Hsnsestien 12, valg, og vil som sin hovedopgave f8, at

undersoge dejuridiske aspekter i vores pitaleret samt analysere behovet for en advokat i det videre

forlsb. Lars Quist og Lis Greibe modtog genvalg. Det samme gjorde Palle Thjellesen som 1.

suppleant
Curt Lassen snskede ikke genvalg som 2. suppleant og blev erstattet af Bent Holstein. Lassen

fortsatter som administrator af anhengeruognen.
Torben Hedegaard blev genvalgt som revisor. Nyvalgt blev Stella Li.i;tzer. Honsestien 6, der

aflsste Birte Refsbech som blev valgt til bestyrelsen. Som revisorsuppleant valgtes Karin @rngreen-
Svendsen, Skovbovej 4.



Som afsluttende bemrerkning fortalte formanden, at ejendomsmeglerne, nir de rekvirerer referater
og love for grundejerforeningen, fremover vil blive afkrevet et gebyr pi 500 kr. til dekning af
administration og kopiering og forsendelse.

Ved den efterfolgende konstituering valgtes Lars Quist til formand, Anette Huusfelt til kasserer
og Michael Bladel midlertidigt til sekreter.

Asserbohus Grundejerforening den 17. juni2007
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